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тавяне на концесия за услуга за мор
ски плаж „Къмпинг „Оазис“, община
Царево, област Бургас
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г.

за преобразуване на Общински културен
институт „Дирекция „Военноисторически
музеи“ – Плевен, в Регионален военноисторически музей – Плевен
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Общински културен
инстит у т „Дирек ци я „Военноисторическ и
музеи“ – Плевен, в Регионален военноисто
рически музей – Плевен.
(2) Регионалният военноисторически му
зей – Плевен, е юридическо лице с бюджет,
със статут на регионален културен институт
и със седалище – Плевен, ул. Васил Левски
№ 157.
Чл. 2. (1) Регионалният военноисторичес
ки музей – Плевен, е с предмет на дейност:
издирване, изучаване, опазване и представяне
на културни ценности от периода на Рускотурската война (1877 – 1878) с познавателна,
образователна и естетическа цел.
(2) Регионалният военноисторически му
зей – Плевен, може да извършва допълнителни
дейности, включително стопански, когато
са свързани с основната му дейност, като
получените допълнителни средства остават
в културния институт.
Чл. 3. (1) Регионалният военноисторически
музей – Плевен, е специализиран музей с тери
ториален обхват на дейност – област Плевен.
(2) С оглед на определения териториален
обхват по ал. 1 Регионалният военноисторичес
ки музей – Плевен, методически подпомага
общински музеи, частни музеи, музеи със
смесено участие и обществени колекции, като:
1. осъществява координация между общин
ските музеи, частните музеи и музеите със
смесено участие на територията на област
Плевен;
2. организира и провежда съвместно с други
музеи събирателска, проучвателна, научноиз
следователска и популяризаторска дейност;
3. организира и участва в разработването
на проекти за консервация и реставрация
на движими и недвижими културни ценнос
ти – собственост на общинските музеи, част
ните музеи и музеите със смесено участие;
4. подготвя и реализира международни,
национални и регионални проекти в област
та на опазване и представяне на движимите
културни ценности, с оглед на тематичния
си обхват;

5. п редоставя консул тации, експер т ни
съвети и препоръки на общински музеи,
частни музеи, музеи със смесено участие и
обществени колекции.
(3) Устройството и дейността на Регионал
ния военноисторически музей – Плевен, се
уреждат с правилник, приет от Общинския
съвет на Община Плевен след съгласуване с
министъра на културата.
Чл. 4. Имуществото, архивът, правата и за
дълженията на „Дирекция „Военноисторичес
ки музеи“ – Плевен, преминават към Регио
налния военноисторически музей – Плевен.
Чл. 5. Трудовите правоотношения на ра
ботниците и служителите в преобразувания
културен институт по чл. 1 се уреждат при
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок два месеца от влизането в
сила на постановлението Общинският съвет
на Община Плевен приема правилник за
устройството и дейността на Регионалния
военноисторически музей – Плевен.
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за културното
наследство във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона
за закрила и развитие на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 14
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.,
бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от
2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35
от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г.,
бр. 10, 60 и 102 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Раздел VI. Такси за нанасяне в кадастъра
и за справки и услуги по Закона за кадастъра
и имотния регистър (ЗКИР) (нов – ДВ, бр. 99
от 2002 г.) се изменя така:
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„Раздел VI
Такси за предоставяне на услуги по Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
А. Такси за предоставяне на услуги от ка
дастралната карта и кадастралните регистри
и от специализирани карти и регистри
Чл. 35. Справка за данни от кадастрална
та карта и кадастралните регистри и/или от
специализираните карти, съдържаща данни,
избрани от заявителя – събира се такса в
размер, както следва:
1. в PDF формат:
а) в неурбанизирана територия – 3,50 лв.
за един обект;
б) в урбанизирана територия – 5,50 лв. за
един обект;
2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5
ЗКИР – 1 лв. за един обект;
3. WMS (web map services) – от една точка
на достъп за един потребител, на слоеве по
видове обекти:
а) за 1 месец – 80 лв. на слой за един вид
обекти;
б) за 1 година – 800 лв. на слой за един
вид обекти.
Чл. 36. Справка за границите на админи
стративно-териториалните единици и терито
риалните единици, включително землищни
граници – събира се такса в размер, както
следва:
1. в PDF формат – 1 лв. за един контур
(граница) на административно-териториална
или териториална единица;
2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5
ЗК ИР – 1 лв. за един конту р на админи
стративно-териториална или териториална
единица;
3. WMS (web map services) – от една точка
на достъп за един потребител:
а) за 1 месец – 80 лв.;
б) за 1 година – 800 лв.
Чл. 37. Справка от информационно-ад
министративната карта – събира се такса в
размер, както следва:
1. в PDF формат:
а) в неурбанизирана територия – 3,50 лв.
за един обект/за един контур;
б) в урбанизирана територия – 5,50 лв. за
един обект/за един контур;
2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5
ЗКИР – 1 лв. за един обект/за един контур;
3. WMS (web map services) – от една точка
на достъп за един потребител, на слоеве по
видове обекти – 80 лв. за 1 месец, на слой за
един вид обекти.
Чл. 38. Скица на поземлен имот в урбани
зирана територия – събира се такса в размер,
както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2 . е л е к т р о н е н д о к у м е н т в PDF ф о р 
мат – 14 лв.
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Чл. 39. Скица на поземлен имот в неур
банизирана територия – събира се такса в
размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 5 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 3,50 лв.
Чл. 40. Скица на сграда – събира се такса
в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 14 лв.
Чл. 41. Схема на самостоятелен обект – съ
бира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 14 лв.
Чл. 42. Удостоверение за зона на ограни
чение и за имотите от кадастралната карта
и кадастралните регистри, които попадат в
нея – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 17,50 лв.
Чл. 43. Удостоверение за наличие или за
липса на данни – събира се такса в размер,
както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 14 лв.
Чл. 44. Скица-проект за изменение на
поземлен имот – събира се такса в размер,
както следва:
1. документ на хартиен носител – 20,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат –
14,00 лв.
Чл. 45. Схема-проект за изменение на са
мостоятелен обект – събира се такса в размер,
както следва:
1. документ на хартиен носител – 20,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат –
14,00 лв.
Чл. 46. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3
ЗКИР – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 17,50 лв.
Чл. 47. Комбинирана скица – събира се
такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 17,50 лв.
Чл. 48. Извлечение от кадастралната карта и
кадастралния регистър на недвижимите имоти
за поземлен имот към минал момент – събира
се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 15,00 лв.;
2 . е лек т р онен док у м ен т в PDF ф о р 
мат – 10,50 лв.
Чл. 49. Извлечение от кадастралната карта
и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за сграда към минал момент – събира
се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 15,00 лв.;
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2. електронен документ в PDF формат –
10,50 лв.
Чл. 49а. Извлечение от кадастралната кар
та и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за самостоятелен обект към минал
момент – събира се такса в размер, както
следва:
1. документ на хартиен носител – 15,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат –
10,50 лв.
Чл. 49б. Извлечение от ка даст ра лната
карта и кадастралните регистри и/или от
специализираните карти по видове данни,
избрани от заявителя – събира се такса в
размер, както следва:
1. за обекти в неурбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 5,00 лв.
за един обект;
б) електронен документ в PDF формат –
3,50 лв. за един обект;
2. за обекти в урбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 20,00 лв.
за един обект;
б) електронен документ в PDF формат –
14,00 лв. за един обект;
3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5
ЗКИР – 1,00 лв. за един обект.
Чл. 49в. Извлечение за границите на ад
министративно-териториалните единици и
териториалните единици, включително зем
лищни граници – събира се такса в размер,
както следва:
1. документ на хартиен носител – 5,00 лв.
за един контур (граница) на административ
но-териториална или териториална единица;
2. в PDF формат – 2,00 лв. за един контур
на административно-териториална или тери
ториална единица;
3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5
ЗКИР – 2,00 лв. за един контур на админист
рат ивно -т ери т ориа л на и л и т ери т ориа л на
единица.
Чл. 49г. Извлечение от информационноадминистративната карта – събира се такса
в размер, както следва:
1. за обекти в неурбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 5,00 лв.
за един обект/за един контур;
б) електронен документ в PDF формат –
3,50 лв. за един обект/за един контур;
2. за обекти в урбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 15,00 лв.
за един обект/за един контур;
б) електронен документ в PDF формат –
10,50 лв. за един обект/за един контур;
3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5
ЗКИР – 1 лв. за един обект/за един контур.
Чл. 49д. (1) Удостоверение за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри – събира се такса
в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 50 лв.;
2 . е лек т р онен д о к у м ен т в PDF ф о р 
мат – 35 лв.
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(2) Таксата по ал. 1 се събира за всеки нов
обект, който се съдържа в проекта за измене
ние на кадастралната карта и кадастралните
регистри.
(3) За проект, който съдържа повече от
50 нови обекта, се събира таксата по ал. 2,
намалена с 50 на сто.
Чл. 49е. Таксите по чл. 38 – 49д се събират
за изпълнение на услуги, определени в наред
бата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи
услуги таксата се увеличава със 100 на сто.
Чл. 49ж. За скиците и схемите, получени от
органите и лицата по чл. 55, ал. 5 и 6 ЗКИР,
и за официалните документи и справки, пре
доставяни по реда на чл. 55, ал. 8 ЗКИР, се
събират таксите за услугите по този раздел – за
електронен документ в PDF формат.
Чл. 49з. За официа лните док у менти и
справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 7
ЗКИР, се събират таксите за услугите по този
раздел – за документ на хартиен носител.
Б. Такси за предоставяне на услуги от
Държавния геодезически, картографски и
кадастрален фонд (Геокартфонд)
Чл. 49и. (1) За предоставяне на материали
и данни от Геокартфонда се събират такси в
размер, както следва:
1. за правоъгълни координати, височина
и данни за триангулачна точка, определена
в координатни системи 1970 г. или 1950 г.,
на хартия и/или в цифров вид (PDF фор
мат) – 7,00 лв. на точка;
2. за правоъгълни координати, височина
и данни за геодезическа точка, определена
в БГС2005 (координатна система 2005 г. или
в кадастрална координатна система 2005 г.),
на хартия и/или в цифров вид (PDF фор
мат) – 7,00 лв. на точка;
3. за пространствени координати за геоде
зическа точка, получени от ГНСС измервания,
на хартия и/или в цифров вид (PDF фор
мат) – 9,00 лв. на точка;
4. за трансформация на координати на
точка от една координатна система в друга,
на хартия и/или в цифров вид (PDF фор
мат) – 5,00 лв. на точка;
5. за топографско описание на точка в циф
ров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на точка;
6. за координати на координатните кръ
стове на едромащабна топографска карта или
архивен план, на хартия и/или в цифров вид
(PDF формат) – 5,00 лв. на кръст;
7. за координати и височина, включително
реперни данни, на точка от работната геоде
зическа основа, на хартия и/или в цифров вид
(PDF формат) – 3,00 лв. на точка;
8. за схема на ГММП в цифров вид (PDF фор
мат) – 10,00 лв. на схема;
9. за схема на основната геодезическа и
нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид
(GIF формат, JPEG формат), в координатни
системи 1970 г. или 1950 г. – 6,00 лв. за кар
тен лист;
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10. за топографско описание и височина на
нивелачен репер, на хартия и/или в цифров
вид (PDF формат) – 10,00 лв. на репер;
11. за данни за гравиметрична точка или
магнитна точка, на хартия и/или в цифров
вид (PDF формат) – 5,00 лв. на точка;
12. за данни от мареографните станции,
на хартия и/или в цифров вид (PDF фор
мат) – 10,00 лв. за периодично осреднени
стойности;
13. за едноцветен картен лист в М 1:5000 –
11,00 лв. на картен лист;
14. за многоцветен картен лист в М 1:5000 –
16,00 лв. на картен лист;
15. за едноцветен картен лист в М 1:10 000 –
20,00 лв. на картен лист;
16. за многоцветен картен лист в М 1:10 000 –
25,00 лв. на картен лист;
17. за ск а н и ра н и изобра жен и я на из
дателски оригинали (релеф – TIF формат,
резолюция 600 dpi, ситуация – TIF формат,
резолюция 300 dpi, или хидрография – TIF
формат, резолюция 300 dpi) на картен лист
от ЕТК – 20,00 лв. на оригинал;
18. за сканирани (TIF формат, резолюция
300 dpi) и геореферирани изображения на
картни листове от едромащабната топограф
ска карта (ЕТК):
а) за едноцветен картен лист – 15,00 лв.
на картен лист;
б) за многоцветен картен лист – 20,00 лв.
на картен лист;
19. за извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров
вид, GEOTIFF – UTM 35 зона – 25,00 лв. на
извадка;
20. за сканирано контактно копие от аеро
фотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) –
15,00 лв. на снимка;
21. за сканиран негатив на аерофотоснимка
(TIF формат, резолюция 600 dpi) – 20,00 лв.
на негатив;
22. за баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в
цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) –
25,00 лв. на картен лист;
23. за копие от архивен кадастрален или
регулационен план в цифров вид (TIF формат,
резолюция 300 dpi) – 2,00 лв. на квадратен
дециметър;
24. за копие от единичен архивен доку
мент в цифров вид (PDF формат, JPEG фор
мат) – 5,00 лв. на лист;
25. за копие от оцифрен кадастрален план:
а) в графичен вид – 2 лв. на квадратен
дециметър, но не по-малко от 15 лв.;
б) в цифров вид без данни за собствеността
(CAD формат):
аа) до 1000 поземлени имота – 0,50 лв. на
поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;
бб) от 1000 до 10 000 поземлени имо
та – 0,40 лв. на поземлен имот;
вв) над 10 000 поземлени имота – 0,30 лв.
на поземлен имот;
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в) в цифров вид с данни за собствеността
(CAD формат) – 0,60 лв. на поземлен имот,
но не по-малко от 10 лв.;
26. за извлечение от регистъра на собстве
ността (разписния списък) към кадастралния
план – 0,10 лв. за един поземлен имот, но не
по-малко от 5 лв.
(2) За предоставяне на материалите по ал. 1,
т. 20 – 24, разпечатани на хартиен носител и
заверени, съответните такси се увеличават
с 20 на сто.
В. Такси за предоставяне на услуги от ре
гистрите на правоспособните лица по ЗКИР
Чл. 49к. За предоставяне на справки и
услуги от регистрите на лицата, правоспо
собни да извършват дейности по геодезия,
картография или кадастър, се събират такси
в размер, както следва:
1. за издаване на свидетелство за право
способност – 8 лв.;
2. за издаване на карта на правоспособно
лице – 12 лв.;
3. за издаване на дубликат на свидетелство
за правоспособност – 12 лв.;
4. за издаване на дубликат на карта на
правоспособно лице – 18 лв.;
5. за писмена справка от партидата на едно
правоспособно лице – 5 лв.;
6. за обобщена писмена справка по опре
делен показател от партидите на повече от
едно правоспособно лице – 10 лв.“
§ 2. В допълнителната разпоредба се съз
дава нов § 1:
„§ 1. По смисъла на чл. 35, 37, 49б, 49г
и 49д „обект“ е обект по чл. 23 ЗКИР, зона
на ограничение, обект на специализираните
карти и регистри по глава четвърта ЗКИР.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Постановлението влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вест
ник“ с изключение на § 1 относно чл. 35, 36,
37, 48, 49, 49а, 49б, 49в и 49г, които влизат в
сила от 1 януари 2019 г.
(2) Член 37, ал. 6, чл. 40, чл. 41, ал. 1 – 4 и
чл. 47, ал. 2 (в редакцията на тарифата – ДВ,
бр. 59 от 2016 г.) се прилагат до 31 декември
2018 г.
§ 4. В Постановление № 239 на Министер
ския съвет от 2002 г. за допълнение на Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните управи
тели (ДВ, бр. 99 от 2002 г.), в заключителните
разпоредби § 3 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8929
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за специално ползване
на пътищата, приета с Постановление № 179
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от
2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г. и
бр. 1 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В процедурата по издаване на разре
шение за специално ползване на пътищата
а дминист рац и я та, у п равл яваща п ътя, не
може да изисква от заинтересуваните лица
представяне на издадени от нея документи.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) В случаите по чл. 5, ал. 2,
т. 1 и 3 искане за издаване на разрешение
за изграждане и експлоатация на рекламни
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужва
щите зони могат да се подадат по електронен
път. В тези случаи издаденото разрешение,
както и отказът за издаване на разрешение
п редставл яват елек т ронни док у мен т и по
смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис, които се съхраняват
посредством Географската информационна
система на Агенция „Пътна инфраструктура“
за изграждане и експлоатация на рекламни
съоръжения в обхвата на пътя и в обслуж
ващите зони.
(2) Искането за издаване на разрешение за
изграждане или експлоатация на рекламни съ
оръжения в обхвата на пътя и в обслужващите
зони се подава електронно чрез Географската
информационна система на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за изграждане и експлоатация
на рекламни съоръжения в обхвата на пътя
и в обслужващите зони на електронен адрес
https://spp.api.bg/. Използването на електрон
ните услуги на системата от потребителя се
осъществява чрез електронен подпис съгласно
Закона за електронния документ и електрон
ния подпис.
(3) В случаите по ал. 1 заинтересуваното
лице въвежда данните по искането директно
на електронен адрес https://spp.api.bg/, позволя
ващ преглед, редактиране и следене на статута
на искането, чрез изпращане на електронно
уведомление до посочения при регистрацията
електронен адрес на заинтересуваното лице.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(4) В случай че заинтересуваното лице
изрично заяви желанието си да получи из
даденото по електронен път разрешително
и на хартиен носител, разрешителното се
разпечатва, заверява се с подпис и с печат
от Агенция „Пътна инфраструктура“ или от
съответното областно пътно управление и се
предоставя на заинтересуваното лице.“
3. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешения за специално ползване на
пътищата се отнемат:
1. при неспазване на условията, предви
дени в тях;
2. при неплащане на дължимите такси съ
гласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата;
3. когато вследствие на ново строител
ство, реконструкция или рехабилитация на
пътя съществуващите рекламни съоръжения
се явяват в нарушение на изискванията на
чл. 15, ал. 1.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3 разре
шенията за специално ползване на пътищата
не се отнемат, когато рекламните съоръжения
могат да се преместят на същото километрично
положение, вследствие на което не се явяват
в нарушение на чл. 15, ал. 1. В тези случаи
преместването се извършва при съгласие на
собственика на рекламното съоръжение и за
негова сметка.“
4. В чл. 8, ал. 3 думите „една година“ се
заменят с „две години“.
5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 7:
„7. проектът предвижда пред търговския
крайпътен обект да се изгради ограничител
на система в съответствие с изискванията
на БДС EN1317 и Техническите правила за
приложение на ограничителни системи за
пътища по републиканската пътна мрежа.“
6. В чл. 11, ал. 1 се създава изречение второ:
„Към искането се прилага координатен
регистър на площта на обекта и връзките
към него в координатна система Българска
геодезическа система 2005.“
7. Създава се чл. 11а:
„Ч л. 11а. (1) Разрешен ие за спец иа л но
ползване на пътищата чрез експлоатация на
преместваеми крайпътни обекти за продажба
на селскостопанска продукция се издава в
полза на земеделските производители само
за пътища I, II и III клас.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по
искане на заинтересу ваното лице и след
представяне на следните документи:
1. анкетна карта за регистрация на земе
делски производител;
2. регистрационна карта на земеделски
производител;
3. регистрационно удостоверение на Аген
цията по вписванията;
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4. протокол за оглед, съставен на място в
присъствието на представител на съответното
областно пътно управление, на представител на
сектор „Пътна полиция“ към съответната ОД
на МВР и на заинтересуваното лице – земе
делски производител или негов представител.“
8. В чл. 13, ал. 1 думите „за строеж“ и
„глава осма, раздел III oт“ се заличават.
9. В чл. 14 т. 5 се създава изречение второ:
„В протокола се съдържат и мерки за
безопасност в съответствие с изискванията
на Техническите правила за приложение на
ограничителни системи за пътища по репу
бликанската пътна мрежа.“
10. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. В случаите, когато искането за
издаване на разрешение за изграждане на
рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващите зони е подадено по електро
нен път, документите по чл. 14 се подават на
хартиен носител.“
11. В чл. 15, ал. 1:
а) в основния текст думите „в обхвата на
пътя и обслужващата зона“ се заличават;
б) в т. 2 след думите „рекламното съоръ
жение“ се добавя „в обхвата на пътя“;
в) създава се т. 2а:
„2а. рекламното съоръжение в обслужваща
та зона на пътя отстои не по-малко от 500 м
преди пътни възли и кръстовища и 100 м
след тях – за всички републикански пътища;“.
12. В чл. 16:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„В случаите, когато искането за издаване
на разрешение за експлоатация на рекламни
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужва
щите зони е подадено по електронен път, кон
стативният протокол за изграденото рекламно
съоръжение се подава на хартиен носител.“;
б) в ал. 6 се създава изречение второ:
„Преиздаденото разрешение за експлоа
тация на рекламно съоръжение се счита за
издадено при условията на разрешението на
първоначалния собственик и към него се при
лага режимът, приложим за първоначалното
разрешение за експлоатация.“
13. Създава се чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) Не по-рано от 3 месеца и не
по-късно от 7 дни преди изтичането на срока
на разрешението за експлоатация на реклам
но съоръжение собственикът на рекламното
съоръжение има право да поиска преиздаване
на разрешението. За целта собственикът на
рекламното съоръжение подава искане пред
компетентния орган по чл. 5 или по електро
нен път по реда на чл. 5а.
(2) Разрешението за експлоатация се пре
издава за нов 10-годишен период, когато са
спазени условията на чл. 15 и след заплащане
на всички дължими такси за специално полз
ване чрез експлоатация на съоръжението.“
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14. В наименованието на глава четвърта
след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и
в обслужващата зона“.
15. В наименованието на глава четвърта,
раздел I след думите „обхвата на пътя“ се
добавя „и в обслужващата зона“.
16. В чл. 18:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“
се добавя „и в обслужващата зона“;
б) в ал. 3 думите „една година“ се заменят
с „две години“.
17. В чл. 19:
а) в основния текст след думите „обхвата
на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
б) т. 1 след думите „обхвата на пътя“ се
добавя „и в обслужващата зона“;
в) т. 3 след думите „обхвата на пътя“ се
добавя „и в обслужващата зона“.
18. В чл. 20:
a) в т. 5 след думата „съоръжението“ се
поставя запетая и се добавя „а при сключен
договор за присъединяване между съответно
то експлоатационно дружество и лицето, за
чиито нужди се изгражда съоръжението, се
представя само копието от договора“;
б) създава се т. 6:
„6. нотариално заверено пълномощно на
представителя на лицето, за чиито нужди се
издава разрешението за специално ползване
на пътя, в случаите, когато искането не се
подава лично.“
19. В чл. 21:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“
се добавя „и в обслужващата зона“;
б) в ал. 2 след думите „обхвата на пътя“
се добавя „и в обслужващата зона“;
в) създава се ал. 4:
„(4) В слу чай че към съществуващите
линейни съоръжения има свободни канали
(тръби) и се иска прокарване на допълнител
ни оптични кабели в тях (в същото кабелно
трасе), заинтересуваното лице, на което е
издадено разрешение за специално ползване
на пътищата чрез експлоатация на подземни
и надземни линейни или отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и обслужва
щата зона, е необходимо да уведоми Агенция
„Пътна инфраструктура“.“
20. В чл. 22:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“
се добавя „и в обслужващата зона“;
б) в ал. 2 след думите „обхвата на пътя“
се добавя „и в обслужващата зона“.
21. В наименованието на глава четвърта,
раздел II след думите „обхвата на пътя“ се
добавя „и в обслужващата зона“.
22. В чл. 22а:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“
се добавя „и в обслужващата зона“ и след
думите „заинтересуваното лице“ се добавя
„след представяне на координатен регистър
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на трасето на линейния обект в координат
на система Българска геодезическа система
2005 и“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Към искането за съоръжения, обслуж
ващи конкретни имоти, освен документите
по ал. 1 заинтересуваното лице представя и:
1. документ за собственост и скица на имота,
за нуждите на който се изгражда съоръжение
то, а при сключен договор за присъединяване
между съответното експлоатационно друже
ство и лицето, за чиито нужди се изгражда
съоръжението, се представя само заверено
копие от договора;
2. съгласие от концесионера в случаите
по чл. 5, ал. 5.“
23. В чл. 23 думите „съответно от изпъл
нителния директор на Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“ за
автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона
за пътищата“ и запетаите пред и след тях се
заличават.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за пътищата, приет с Постановление № 245
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от
2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от
2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г.,
бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 след думата „издава“ се добавя
„и поддържа“;
б) в ал. 3 думите „министъра на транспор
та“ се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Списъците на реп убликанск и те и
общинските пътища и промените в тях се
у т върж да ват о т М и н ис т ерск и я с ъве т по
предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството след съгласу
ване с кметовете на общините, за които тези
списъци се отнасят.
(5) Промяната на републикански пътища
в общински се утвърждава от Министерския
съвет след съгласието на общинските съвети
на съответните общини.“
2. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 2:
„2. скоростни пътища;“
бб) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съот
ветно т. 3, 4 и 5;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Скоростните пътища са национални
обекти. Те са специално изградени и означени
за движение пътища само на моторни превоз
ни средства с високи скорости и притежават
следните характеристики:
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1. имат самостоятелни платна за движе
ние във всяка посока с разделителна ивица
между тях, като всяко платно е с най-малко
две ленти за движение;
2. пресичането с други пътища, улици,
железопътни и трамвайни линии е само на
различни нива;
3. вливането и отливането на движението
се осъществява само от пътни възли на раз
лични нива;
4. връзките към прилежащи територии са
чрез локално платно, отделено от директно
трасе с разделителна ивица с широчина, не
по-малка от два метра;
5. имат предпазна телена ограда;
6. имат площадки за принудително спиране;
7. имат площадки за краткотраен отдих.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „ал. 2, 3,
4 и 5“.
3. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „министъра на транспор
та“ се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „Министер
ството на транспорта“ се заменят с „Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“;
бб) в т. 1 думите „изпълнителния дирек
тор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се
заменят с „председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
след решение на Управителния съвет“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „заповед на изпълнителния
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „решение на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“;
бб) в т. 6 думите „министъра на транспор
та“ се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
4. В чл. 17:
а) в ал. 1, т. 1 думите „министъра на транс
порта“ се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“;
б) в ал. 3, т. 1 и 2 думите „изпълнителния
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
след решение на Управителния съвет“.
5. В чл. 18, ал. 2 думите „изпълнителния
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
6. В чл. 27, ал. 2 думите „изпълнителния
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
7. В чл. 28:
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а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „министъра на
транспорта“ се заменят с „минист ъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“;
бб) в букви „б“ и „в“ думите „изпълнителния
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „министъра на
транспорта“ се заменят с „минист ъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“;
бб) в буква „б“ думите „изпълнителния
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
8. В чл. 29, ал. 1 думите „Агенция „Пътна
инфраструктура“ чрез изпълнителния дирек
тор на агенцията“ се заменят с „Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
9. В чл. 30, ал. 1 думите „изпълнителния
директор с разрешение на надзорния съвет
на агенцията“ се заменят с „председателя на
Управителния съвет на агенцията въз основа
на взето решение на Управителния съвет на
агенцията“.
10. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „изпълнителният дирек
тор на Агенция „Пътна инфраструктура“ или
упълномощени от него длъжностни лица“ се
заменят с „Управителният съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ или упълномощено
от него длъжностно лице“;
б) в ал. 3 думите „изпълнителния дирек
тор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се
заменят с „председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
след взето решение на Управителния съвет“.
11. В чл. 34:
а) в ал. 3 думите „министъра на транспор
та“ се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“;
б) алинея 4 се отменя.
12. В чл. 35 думите „По предложение на
изпълнителния директор надзорният съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят
с „Управителният съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
13. В чл. 36:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 думите „надзорният съвет по
предложение на изпълнителния директор на
Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят
с „Управителният съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
14. В чл. 36б:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителният дирек
тор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се
заменят с „Управителният съвет на Агенция
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„Пътна инфрастру кт у ра“, a ду мите „и го
представя за приемане на надзорния съвет
на агенцията“ се заличават;
б) в ал. 2 изречение второ се заличава.
15. В чл. 39, ал. 2 думите „изпълнителният
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „Председателят на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
или упълномощено от него длъжностно лице“.
16. В чл. 41:
а) в основния текст думите „чл. 30, ал. 2“
се заменят с „чл. 30, ал. 3“;
б) в т. 1 думите „изпълнителния директор
на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заме
нят с „председателя на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“;
в) в т. 3 думите „изпълнителния дирек
тор“ се заменят с „Управителния съвет на
агенцията“;
г) в т. 4 думите „изпълнителния директор
на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заме
нят с „председателя на Управителния съвет
на А генция „Пътна инфраструкту ра“ или
упълномощено от него длъжностно лице“;
д) в т. 6 думите „годишната строителна или
ремонтна програма“ се заменят с „годишните
програми“;
е) в т. 10 думите „изпълнителния директор
на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заме
нят с „председателя на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“;
ж) в т. 12 думите „т. 9“ се заменят с „т. 10“.
17. В чл. 44, ал. 1 думите „министъра на
транспорта“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
18. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 32, ал. 1“
се заличават.
19. В чл. 48:
а) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) платното (платната) за движение на
републиканските пътища в границите на ур
банизираните територии за населените места
с население до 100 000 души; при постигната
взаимна договореност между агенцията и
общините тези дейности могат да се осъщест
вяват съвместно;“
б) в т. 2, буква „в“ думата „градовете“ се
заменя с „урбанизираните територии за насе
лените места с население над 100 000 души“,
а думата „фонда“ се заменя с „агенцията“.
20. Наименованието на глава шеста се
изменя така:
„ Г л а в а

ш е с т а

ФИН А НСИРА НЕ Н А ИЗГРА Ж Д А НЕТО,
РЕКОНСТРУКЦИЯТА, РЕМОНТА И ПОД
ДЪРЖАНЕТО НА ПЪТИЩАТА“
21. В чл. 51, ал. 1, т. 1:
а) в основния текст след думите „свързани
с изграждането“ се добавя „реконструкцията“
и се поставя запетая;
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б) в буква „а“ след думата „градовете“ се
добавя „и платното (платната) за движение
на републиканските пътища в границите на
урбанизираните територии за населените места
с население до 100 000 души“.
22. В чл. 52, ал. 1, т. 1 след думите „свързани
с изграждането“ се добавя „реконструкцията“
и се поставя запетая.
23. В чл. 56 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“, след думите „финан
сирането на изграждането“ се добавя „рекон
струкцията“ и се поставя запетая, а думите
„и общинските“ се заличават.
24. В чл. 57 след думите „свързани с из
граждането“ се добавя „реконструкцията“ и
се поставя запетая.
25. В чл. 58 след думите „свързани с из
граждането“ се добавя „реконструкцията“ и
се поставя запетая.
26. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Агенция „Пътна инфраструктура“ е
юридическо лице на бюджетна издръжка
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството.“
27. В чл. 63, ал. 2 думите „изпълнителния
директор“ се заменят с „Управителния съвет
на агенцията“.
28. В чл. 72:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и
благоустройството определя и утвърждава бю
джета на Агенция „Пътна инфраструктура“.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „изпъл
нителният директор“ се заменят с „управи
телният съвет“, а думите „и я представя за
приемане от надзорния съвет на агенцията“
се заличават;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Годишната инвестиционна програма
се одобрява от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
29. В чл. 73:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Уп рави телни я т съвет на А генц и я
„Пътна инфраструктура“ одобрява разходите
съгласно утвърдения бюджет на агенцията за
текущата година.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет на агенцията
одобрява исканията до министъра на регионал
ното развитие и благоустройството за извърш
ване на вътрешни компенсирани промени по
бюджета на агенцията съгласно изискванията
на Закона за публичните финанси.“
30. В чл. 73а ал. 2 се отменя.
31. В чл. 74 думите „извънбюджетните
фондове и сметки“ се заменят със „сметките
за средства от Европейския съюз“.
32. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Със закона за държавния бюджет
за съответната година се предвиждат средства
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за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища.“
33. В чл. 77:
а) в ал. 1 след думите „целевите трансфери“
се добавя „за проекти, финансирани от бюдже
та на министерството и касаещи общинската
пътна мрежа“ и се поставя запетая;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Общините отчитат в Агенция „Пътна
инфраструктура“ изразходването на средствата
от целевите трансфери за републиканската
пътна мрежа с писмени отчети, предварително
съгласувани със съответното областно пътно
управление, към които се прилагат заверени
копия от договорите и разходооправдателните
документи.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и след ду
мите „целево предоставените“ се добавя „чрез
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
34. В чл. 80:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенция „Пътна инфраструктура“, в
случай на необходимост, в срока и при усло
вията, определени от Министерския съвет в
бюджетната процедура за съответната годи
на по чл. 67, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството представя в
Министерството на финансите предложени
ята си за инвестиционните проекти, за чието
финансиране се предвижда сключване на спо
разумения за външни и вътрешни държавни
заеми през следващата година, при условията
и по реда на Закона за държавния дълг.“;
б) в ал. 2 думите „изпълнителния дирек
тор“ се заменят с „председателя на управи
телния съвет“, a след думите „министъра
на финансите“ се добавя „след възлагане от
Министерския съвет“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) А генци я „Път на инфраст ру к т у ра“
предварително съгласува предложенията си за
финансиране на нови инвестиционни проекти с
държавни заеми по ал. 1 с Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Протоколите за предварителен оглед
по чл. 14, т. 5 от Наредбата за специално
ползване на пътищата, приета с Постановле
ние № 179 на Министерския съвет от 2001 г.,
съставени до влизането в сила на постановле
нието, се прилагат от заинтересуваните лица
към искането за издаване на разрешение за
специално ползване чрез изграждане на рек
ламно съоръжение до изтичането на срока
им на валидност.
§ 4. Преиздадените по реда на чл. 17б от
Наредбата за специално ползване на пътищата,
приета с Постановление № 179 на Министерския
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съвет от 2001 г., разрешения за експлоатация
на рекламно съоръжение се считат за издадени
при условията на първоначалното разрешение
и към тях се прилага режимът, приложим
за първоначалното разрешение за експлоа
тация. Към така преиздадените разрешения
за експлоатация на рекламно съоръжение се
прилагат изискванията и условията, посочени
в разрешението за специално ползване чрез
изграждане, въз основа на които съответното
рекламно съоръжение е било изградено и е
получило разрешение за експлоатация.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8930

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на активната
двустранна и многостранна дипломация“,
бюджетна програма „Международно сътруд
ничество“, в рамките на Дейност „Официална
помощ за развитие и хуманитарна помощ“, в
размер 109 725 лв.;
б) „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна
програма „Администриране и осигуряване
на дипломатическата служба“, в рамките
на Дейност „Председателство на процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа“, в
размер 80 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „По
литика в областта на публичната дипломация“
със 189 725 лв., в т.ч.:
а) бюджетна програма „Публични дей
ности“, със 129 725 лв.;
б) бюджетна програма „Културна дипло
мация“, с 60 000 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 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
9093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
за финансиране изграждането на обход на
гр. Габрово – фаза І
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството за 2016 г.
в размер 12 000 000 лева за финансиране из
граждането на обход на гр. Габрово – фаза I.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на регионалното раз
ви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Ми
нистерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве
личат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграж
дане на пътна инфраструктура“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите по чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 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
9094

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28,
67, 75 и 85 от 2015 г. и бр. 2 и 9 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 12:
„12. дирекция „Обществени поръчки“.“
§ 2. В чл. 15а, ал. 2 се създава т. 10:
„10. дирекция „Обществени поръчки“.“
§ 3. Създава се чл. 84а:
„Чл. 84а. (1) Дирекция „Обществени поръч
ки“ е структура на МВР, отговорна за упра
вление на цикъла на обществените поръчки.
(2) Д и р ек ц и я „Обще с т вен и пор ъч к и“
прогнозира, планира, подготвя и провежда
обществени поръчк и в МВР в сл у чаи те,
определени от министъра на вътрешните
работи, както и отговаря за сключването на
договори, рамкови споразумения и приемане
на резултатите от тях.
(3) Дирекция „Обществени поръчки“ въз
основа на упълномощаване осъществява про
цесуалното представителство пред съдилища
и други юрисдикции по дела, свързани с
възлагани обществени поръчки и изпълнение
на договорите за възлагането им, в случаите
по ал. 2.
(4) Редът за провеждане на обществените
поръчки от дирекция „Обществени поръчки“
се определя с вътрешните правила по чл. 244
от Закона за обществените поръчки.“
§ 4. В чл. 105, ал. 2, т. 6 думите „спома
гателни дейности по осъществяване на гра
ничен контрол“ се заменят с „дейности по
чл. 140а ЗМВР“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9095
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РЕШЕНИЕ № 941
ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г.

за удължаване на срока на разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площта
„Блок 1-17 Овча могила“, разположена в областите Плевен и Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2, чл. 31, ал. 3 и
чл. 32, ал. 3 от Закона за подземните богат
ства и чл. 2, ал. 4 от договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-17 Овча могила“, разположена в об
ластите Плевен и Велико Търново, сключен
на 5 ноември 2010 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, и „Проучване и добив на нефт и
газ“ – АД, София, в изпълнение на Решение
№ 591 на Министерския съвет на Република
България от 6 август 2010 г. и мотивирано
предложение от министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в площта „Блок 1-17 Овча могила“, разполо
жена в областите Плевен и Велико Търново,
с 2 години считано от 5 ноември 2015 г.
2. Размерът на площта „Блок 1-17 Овча
могила“ се намалява от 260,96 кв. км на
240,76 кв. км и се определя с координатите
на точките, описани в приложението.
3. За срока на удължаването титулярят на
разрешението – „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, София, се задължава да извърши
търсещо-проучвателни работи по видове и по
обеми съгласно одобрена от министъра на
енергетиката работна програма – нераздел
на част от допълнителното споразумение за
удължаване срока на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-17 Овча могила“.
4. Упълномощава министъра на енерге
тиката да представлява Министерския съвет
при сключване на допълнителното споразу
мение по т. 3.
5. Настоящото решение може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от датата на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на точките, описващи
площ за търсене и проучване на нефт и природен
газ в „Блок 1-17 Овча могила“
UTM, WGS84, 35N
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8952

X [m]
4819088,796
4819000,000
4821449,222
4820848,859
4811224,509
4811822,793
4815250,000
4815321,660

Y [m]
349205,659
352600,000
352639,325
376328,550
376157,630
352553,689
352600,000
349138,763

РЕШЕНИЕ № 945
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – органогенни варовици, от находище
„Селска река“, разположено в землището на
с. Доктор Йосифово, община Монтана, област
Монтана, на „КРЕДИ“ – ЕООД, Монтана
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
ЗПБ, § 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Зако
на 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
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни изкопае
ми – индустриални минерали – органогенни
варовици, представл яващи изк лючителна
държавна собственост, от находище „Селска
река“, разположено в землището на с. Доктор
Йосифово, община Монтана, област Монтана,
която се извършва със средства на концеси
онера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
55,2 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 6 в координатна сис
тема „1970 г.“ съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Селска река“ с
размер 42,7 дка, индивидуализирана с коорди
нати на точки от № 1 до № 6 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложение – не
разделна част от концесионния договор.
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2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 годи
ни. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „КРЕ
ДИ“ – ЕООД, Монтана – титуляр на Удос
товерение за търговско откритие № 484 от
25 юни 2014 г., издадено от министъра на
икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласу ване и/или одобрение от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията в Решение № МО 11ПР/2014 на директора на Регионална инспекция
по околната среда и водите (РИОСВ) – Мон
тана; решението е приложение – неразделна
част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната си
гурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение 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.);
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6.4.3. да не нарушава режима на експлоата
ция на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточници
те 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 санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използ
вани 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 стан
дарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
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 ми
нистъра 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 упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил 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 устрой
ствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
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 подземни богатства – не
метални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – органогенни варовици, в грани
ците на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – органогенни варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци 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 „Селска река“, складиране, прера
ботка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
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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,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето 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 и/или
одобрени проекти и планове по това решение
и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, 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. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съ
гласуване и/или одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
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; неразделна част
от проекта е теренно-ситуационен план на
концесионната площ с нанесен път III-112
и принадлежащите му пътни съоръжения с
отстояние до границата на запасите на нахо
дището; след съгласуването му цялостният
работен проект (ЦРП) става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект концеси
онерът да уведоми РИОСВ – Монтана, за
уточняване на необходимостта от провеж
дане на процедури по реда на нормативната
уредба по опазване на околната среда преди
съгласуването на проекта от министъра на
енергетиката;

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 годи
ни от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликви
дация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите 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, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната си
гурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дей
ностите 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
действително продадените количества орга
ногенни варовици и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобив
ния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. преди започване на дейностите по
добива концесионерът писмено да уведоми
Областно пътно управление – Монтана (с ко
пие до АПИ – София), на чиято територия се
намира площта за осъществяване на контрол
по компетентност;
7.2.10. да спазва ограниченията и изис
кванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не поврежда и да не допуска уни
щожаване на пътищата, пътните съоръжения
и принадлежностите на пътя;
7.2.11. да извърши рекултивация на нару
шените терени при установено нарушение в
ширините на обслужващите зони по чл. 7,
ал. 2 и 3 и при неспазени изисквания на чл. 26
от Закона за пътищата;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния 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 изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето 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 маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение или по
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;
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7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и 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.
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 дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на кон
цесията гаранцията е в размер 1476 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 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 предходна
та година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане 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
следва да са валидни до 28 февруари на след
ващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне
вен 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 неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санк
циите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно 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.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане, която е средно претеглената продаж
на цена за съответния период и се определя на
основата на данни, предоставени от концесио
нера, но не по-ниска от пазарната цена, опре
делена на база неконтролирани сделки между
несвързани лица, а при износ – не по-ниска
от минималната цена за съответния продукт
по данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на
конкретния размер на концесионното възна
граждение за метални полезни изкопаеми, за
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, и за скъпоценни и полускъпоцен
ни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние 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 стойността, получена
съгласно чл. 2, ал. 3, буква „б“ – варовици,
доломити, мергели за индустриални цели, и
ал. 4 от методиката по т. 9.3 – приложение
№ 3 към чл. 10 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. Минималният размер на концесионно
то плащане за всеки отчетен период (шест
месечие) 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 – 3000 тона/
шестмесечие добити суровини, и предвиде
ните стойности за единица добито подземно
богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Монтана част от из
вършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „КРЕДИ“ – ЕООД,
Монтана, в срок до 6 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 изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента 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 „Селска река“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

X

Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4731056.2
4731194.5
4731255.8
4731175.5
4730943.0
4730964.0

8492921.8
8493052.7
8493223.3
8493297.1
8493030.0
8493006.2

9096

РЕШЕНИЕ № 946
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площта „Блок 1-25 Враца-запад“,
разположена на територията на Северозападна
България, и за уведомление за представяне
на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и
чл. 16 от Наредбата за провеждане на конкур
си и търгове за предоставяне на разрешения
за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по Закона
за подземните богатства, приета с Поста
новление № 231 на Министерския съвет от
2010 г., § 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Зако
на за забрана на химическото оръжие и за
контрол на токсичните химически вещества
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и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и мотивирано предложение на министъра
на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-25 Врацазапад“, разположена на територията на Севе
розападна България, с размер 4886 кв. км, с
координати на граничните точки от № 1 до
№ 155 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разре
шението по т. 1 ще се извърши чрез непри
съствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсе
не и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,30 ч. на 120-ия ден от обнарод
ването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,30 ч. на 140-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 10 000 лв. с данък върху добавената
стойност (ДДС). Конкурсните книжа се полу
чават в Министерството на енергетиката на
адрес: ул. Триадица 8, София, в определения
по т. 4 срок след представяне на платежно
нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова
сметка на Министерството на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове –
BNBGBGSD;
SWIFT код на БНБ за плащания във валута –
BNBGBGSF;
IBAN – BG94 BNBG 9661 3000 1421 01;
БНБ – ЦУ.
7.2. В платежното нареждане следва да бъде
записано: „За конкурсни книжа за площта
„Блок 1-25 Враца-запад“, закупувани в полза
на кандидата“, чието име се изписва задъл
жително на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
9. Кандидатът, а когато същият е обеди
нение – всеки един от участниците в него,
да представи декларация за липса на об
стоятелствата по чл. 2 във връзка с § 1 от

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

допълнителните разпоредби на Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собстве
ници (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) (ДВ, бр. 1 от
2014 г.) или доказателства за наличие на об
стоятелства по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
10. Кандидатът търговец, съответно обеди
нението кандидат, да притежава необходимите
за извършване на дейностите по търсене и
проучване управленски възможности.
10.1. Наличието на управленски възмож
ности се доказва чрез кумулативното изпъл
нение на следните условия:
10.1.1. кандидатът, а когато същият е обе
динение – всеки един от участниците в него,
да представи препоръки от бизнес партньо
ри – оригинали;
10.1.2. кандидатът, а когато същият е обе
динение – всеки един от участниците в него,
да представи доказателства за професионална
компетентност и опит в управлението на наймалко един проект за търсене и проучване на
подземни богатства – нефт и природен газ.
10.2. Кандидатът може да доказва нали
чието на у правленск и възмож ности чрез
възможностите на трети, свързани с него
физически или юридически лица, при условие
че представи доказателства за използване
на възможностите на тези лица, както и
документи, доказващи тяхната професионал
на компетентност и опит в управлението.
Доказването на възможностите на третите
лица се извършва с документи, посочени в
конкурсните книжа.
11. Кандидатът търговец, съответно обеди
нението кандидат, да притежава финансови
възможности за извършване на дейностите
по търсене и проучване.
11.1. За наличието на финансови възмож
ности кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат трябва:
11.1.1. да е реализирал нетни приходи от
продажби общо за последните 3 финансо
ви години в зависимост от датата, на която
е учреден, не по-малко от 4 000 000 лв.;
когато кандидатът е обединение, което не е
юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло, или
11.1.2. да представи препоръка от банкова
или друга финансова институция, че същият
разполага с необходимите финансови средства
за изпълнение на дейностите по търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-25 Враца-запад“, или
11.1.3. да представи писмо-намерение от
банкова или друга финансова институция, че
ще му бъдат предоставени финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-25 Враца-запад“.
11.2. Кандидатът може да доказва наличи
ето на финансови възможности по т. 11.1.2 и
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11.1.3 чрез възможностите на трети, свързани
с него физически или юридически лица, при
условие че докаже, че ще има на свое разпо
ложение ресурсите на третите лица, включи
телно размера им в левове. Доказването на
възможностите на третите лица се извършва
с документи, посочени в конкурсните книжа.
12. Предложенията на кандидатите по кон
курса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда, бонуси и обучение.
13. Определя депозит за участие в кон
курса в размер 5000 лв., платим до срока по
т. 5 по банкова сметка на Министерството
на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове –
BNBGBGSD;
SWIFT код на БНБ за плащания във валута –
BNBGBGSF;
IBAN – BG75 BNBG 9661 3300 1421 03;
БНБ – ЦУ.
14. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на влизане в сила на решението на
конкурсната комисия за недопускането на
кандидата.
15. Депозит ът на у частника, спечелил
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
подписването на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнарод
ването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на раз
решение за търсене и проучване.
16. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“
на Министерството на енергетиката на адрес:
ул. Триадица 8, София, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона
за подземните богатства.
17. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
18. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
19. Упълномощава министъра на енерге
тиката:
19.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
19.2. Да организира и да проведе конкурса.
20. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на електронната
страница на Министерския съвет. Решение
то да се обяви в общините Видин, Монтана,
Враца, Ловеч и София.
21. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването му в „Офи
циален вестник“ на Европейския съюз пред
Върховния административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площта „Блок 1-25 Враца-запад“
(Координатна система „WGS84“)
№

Източна дължина

Северна ширина

1.

22,917300

43,820100

река Дунав
2.

23,191173

43,821354

3.

23,197066

43,821433

4.

23,196993

43,823665

река Дунав
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№

Източна дължина

Северна ширина

38.

23,162600

43,416500

39.

23,149700

43,416500

40.

23,693500

43,156200

41.

23,712000

43,156200

42.

23,712000

43,149000

43.

23,693500

43,149000

44.

23,846200

43,163000

45.

23,864000

43,163000

Изключена площ

Изключена площ

46.

23,857500

43,148400

47.

23,839700

43,136500

48.

23,793500

43,136500

49.

23,793500

43,141000

43,599100

50.

23,818000

43,141000

23,818000

43,144000
43,144000

5.

23,488200

43,830700

6.

23,488200

43,712300

7.

23,402800

43,712300

8.

23,402800

43,599100

9.

23,488200

10.

23,488200

43,310000

51.

11.

23,547660

43,310000

52.

23,823400

12.

23,547660

43,200000

23,191971

43,818571

Изключена площ

13.

23,730400

43,200000

53.

14.

23,730400

43,196000

54.

23,198244

43,820448

23,199586

43,818361
43,816484

15.

23,736400

43,196000

55.

16.

23,736400

43,200000

56.

23,193222

17.

24,000000

43,200000

23,238758

Изключена площ

18.

24,000000

43,183333

57.

43,815630

19.

24,100000

43,183333

58.

23,245858

43,815672

23,245948

43,813670

20.

24,100000

43,150000

59.

21.

24,283333

43,150000

60.

23,242940

43,813594

23,243045

43,810786
43,810655

22.

24,283333

43,116673

61.

23.

24,450000

43,116673

62.

23,238968

24.

24,450000

43,050000

25.

22,950000

43,050000

63.

23,228740

43,775887

26.

22,950000

43,091000

64.

23,231352

43,774625

65.

23,223123

43,764951

43,219950

66.

23,225492

43,763689

67.

23,215138

43,754015

43,713500

68.

23,210012

43,756645

69.

23,180029

43,725078

70.

23,180444

43,725207

71.

23,180919

43,724590

72.

23,180484

43,724446

73.

23,179851

Държавна граница
27.

22,917300

28.

23,101000

29.
30.
31.

23,128800
43,713500
23,128800
43,700900
23,101000
43,700900
Изключена площ
23,371000
43,532700
23,384400
43,532700
23,384400
43,526200
23,371000
43,526200

Изключена площ

32.
33.
34.
35.

Изключена площ

Изключена площ

Изключена площ

Изключена площ
43,722221

74.

23,181711

43,723155

23,182984

43,722523

23,182543

43,719681

36.

23,149700

43,424300

75.

37.

23,162600

43,424300

76.
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№

Източна дължина

117.

23,252324

43,401028

77.

23,198810

43,654532

118.

23,250867

43,399368

78.

23,199827

43,654094

119.

23,249955

43,399698

79.

23,197592

43,651461

80.

23,199225

43,650052

120.

23,319410

43,356375

81.

23,198168

43,648847

121.

23,321045

43,355977

82.

23,193123

43,650363

122.

23,320355

43,354320

83.

23,195451

43,653103

123.

23,318855

43,354013

124.

23,317704

43,355096

125.

23,172010

126.

23,172654

43,270849

127.

23,174067

43,268903

128.

23,173517

43,268691

Изключена площ

Изключена площ
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

23,249776
43,553638
23,292967
43,543895
23,292066
43,540531
23,299300
43,538951
23,298699
43,536129
23,289227
43,537928
23,286456
43,530441
23,246630
43,538606
Изключена площ
23,300464
43,540223
23,302338
43,540242
23,302331
43,539256
23,300570
43,539254
Изключена площ
23,337220
43,527463
23,341994
43,527520
23,341978
43,525665
23,337173
43,525781
Изключена площ
23,366364
43,449142
23,369597
43,447536
23,369593
43,445934
23,364458
43,447565
Изключена площ

104.

23,368844

№
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Източна дължина

Северна ширина

Изключена площ

Изключена площ
43,270621

Изключена площ
129.

23,292470

43,208497

130.

23,293344

43,209196

131.

23,294766

43,207829

132.

23,293500

43,207653

Изключена площ
133.

23,345947

43,237639

134.

23,348242

43,237803

135.

23,348310

43,236570

136.

23,345657

43,236478

Изключена площ
137.

23,537034

43,223907

138.

23,542637

43,219320

139.

23,539529

43,216615

140.

23,544148

43,213072

141.

23,542159

43,211405

43,443771

142.

23,544371

43,208864
43,206432

105.

23,373383

43,441773

143.

23,540770

106.

23,370522

43,438661

144.

23,528755

43,203256

107.

23,365836

43,440832

145.

23,527425

43,208915

Изключена площ
108.

23,359433

146.

23,529227

43,210448

43,434500

147.

23,526026

43,213217

109.

23,350713

43,438863

148.

23,534285

43,219210

110.

23,358035

43,444934

149.

23,532498

43,220301

Изключена площ

Изключена площ

111.

23,223999

43,421658

112.

23,228437

43,421264

113.

23,227919

43,418375

114.

23,223610

43,418784

Изключена площ
115.

23,250960

43,402347

116.

23,251349

43,402393

150.

23,614787

43,197136

151.

23,618857

43,194792

152.

23,612187

43,188681

153.

23,609138

43,190934

154.

23,611620

43,192577

155.

23,612762

43,196327
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РЕШЕНИЕ № 949
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Дюни-юг“,
община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ., бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия за обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Дюниюг“, община Созопол, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
14 790 кв. м – обособена част от крайбрежната
плажна ивица – изключителна държавна соб
ственост, индивидуализиран съгласно специ
ализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с активна плажна
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройството на Чер
номорското крайбрежие в размер 14 790 кв. м
и принадлежности, с граници на морския
плаж, определени чрез преки геодезични из
мервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 702 м и с точки по границите от № 1
до № 58 в координатна система „БГС 2005“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания и е
с площ 14 790 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
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1.3.2. преместваемите обекти и/или допъл
нителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск, срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
ника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на конце
сията 20 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
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6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изискваните
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
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равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, ако се образуват такива,
флората, както и съхранението на биологично
то разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълне
ние дейности – предмет на концесията, пред
ставлява инвестиционно предложение, което
попада в обхвата на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на пре
доставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
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8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на конце
сията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата платени плажни
принадлежности обявените цени за ползването
на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. право на достъп до обекта на конце
сията и до документацията на концесионера за
осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства, чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
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8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
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и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 12 161 лв. без данък
върху добавената стойност, определено съглас
но методика, приета от Министерския съвет,
въз основа на база за изчисляване в левове и
на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 1 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
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15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез кон
курс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са,
както следва:
17.1. Размер на ставката роялти (годишно
концесионно плащане) за срока на концеси
ята – с относителна тежест 50 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шез
лонг в зоната за платени плажни принадлеж
ности за срока на концесията – с относителна
тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за подобряване на пе
шеходния достъп до морския плаж – с отно
сителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 6080,50 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9098

РЕШЕНИЕ № 950
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Бургассевер“, община Бургас, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия за обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Бургассевер“, община Бургас, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
79 821 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 07079.618.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Бургас,
индивидуализиран съгласно акт за изключи
телна държавна собственост № 452 от 16 май
1999 г. и специализирана карта на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета от Аген
цията по геодезия, картография и кадастър
на 1 ноември 2011 г., с активна плажна площ
по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройството на Чер
номорското крайбрежие в размер 78 731 кв. м.
Границите на морския плаж са определени
чрез преки геодезични измервания по реда
на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания и е
с размер 78 731 кв. м.
1.3. Площта, заета от обекти на инфраструк
турата, е с размер 699 кв. м и е изключена от
определената активна плажна площ по т. 1.2.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 1717 м и с точки по границите, опреде
лящи общата площ на морския плаж, от № 1
до № 290 в координатна система „БГС 2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или допъл
нителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
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1.5.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера, на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 и 1.5.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
ника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
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7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изискваните
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, ако се образуват такива,
флората, както и съхранението на биологично
то разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
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случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представля
ва инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да е разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система, при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на пре
доставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
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8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.5.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектната, екзекутивната) и друга докумен
тация и информация, свързани с обекта на
концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности – обявените цени за ползва
нето на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.5.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проект
ната, екзекутивната) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
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8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
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11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 133 902 лв. без да
нък върху добавената стойност, определено
съгласно методика, приета от Министерския
съвет, на база за изчисляване в левове и на
размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да е помалък от 2,24 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от ком
петентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.5.2 и 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
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17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шез
лонг в зоната за платени плажни принадлеж
ности за срока на концесията – с относителна
тежест 45 на сто.
17.3. Предложение за организация на це
логодишно санитарно-хигиенно поддържане
на морския плаж и стратегия за развитие и
популяризация, включително спортно-раз
влекателна и друга дейност – с относителна
тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 93 731,40 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9099

РЕШЕНИЕ № 951
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Обзорюг“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия за обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Обзорюг“, община Несебър, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
26 917 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 53046.225.86 и част от позем
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лен имот с идентификатор 53046.503.213 по
кадастралната карта и кадастралните регист
ри на гр. Обзор, индивидуализиран съгласно
специализирана карта на обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Чер
номорското крайбрежие, приета от Агенци
ята по геодезия, картография и кадастър, с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
в размер 26 917 кв. м, с граници на морския
плаж, определени чрез преки геодезични из
мервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 1014 м и с граници на точките от № 1
до № 93 в координатна система „БГС 2005“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 26 917 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или допъл
нителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията и поддържани със средства, осигурени
от концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
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т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
ника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на конце
сията 20 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изискваните
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
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8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
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8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на мор
ския плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци, извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проект
ната, екзекутивната) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности – обявените цени за ползва
нето на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата на риск
на концесионера.
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8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проект
ната, екзекутивната) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
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10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 6908 лв. без данък вър
ху добавената стойност, определено съгласно
методика, приета от Министерския съвет, въз
основа на база за изчисляване в левове и на
размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 0,6 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
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11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са,
както следва:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 50 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шез
лонг в зоната за платени плажни принадлеж
ности за срока на концесията – с относителна
тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за подобряване на ту
ристическия продукт по смисъла на Закона за
туризма от гледна точка на обичайните гру
пи, посещаващи морския плаж, в това число
детски и ученически лагери – с относителна
тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 3454 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
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20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9100

РЕШЕНИЕ № 952
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Поморие – централен“, община Поморие,
област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за пре
доставяне на концесия за обект – изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Поморие – централен“, община Поморие,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
56 234 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 57491.501.523 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. По
морие, индивидуализиран съгласно акт за
изключителна държавна собственост № 472
от 2 април 1999 г., поправен с акт № 1094
от 3 април 2009 г. за поправка на акт за
изключителна държавна собственост № 472
от 2 април 1999 г., и специализирана карта
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета от Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър, от 13 декември 2012 г., с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
в размер 33 309 кв. м. Границите на морския
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плаж са определени чрез преки геодезични
измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъ
ществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 33 309 кв. м.
1.3. Зад активната плажна площ на обекта
на концесията ca разположени неподвижни
дюни с тревна растителност (сиви дюни) с
обща площ в размер 17 619 кв. м.
1.4. Площта, заета от обекти на инфраструк
турата, е в размер 3116 кв. м и е изключена
от определената активна плажна площ.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 556 м и с точки по границите, опреде
лящи общата площ на морския плаж, от № 1
до № 100 в координатна система „БГС 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръженията,
които са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията, необходими за
здравното и медицинското обслужване и сани
тарно-хигиенното поддържане, за осигуряване
на водното спасяване, за обезопасяване на
прилежащата акватория, за спортно-развлека
телна дейност и заведения за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск, срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 и 1.6.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
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3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
ника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
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8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зони
те с разположените от концесионера плажни
принадлежности, които той предоставя въз
мездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
което попада в обхвата на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и може
да е разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
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8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на пре
доставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
доведат до промяна в площта и в качеството
на морския плаж и дюните или да увредят
околната среда чрез допускане на движение
на моторни превозни средства, провеждане на
офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци
извън определените за това места, добив на
пясък и разполагане на каравани и палатки
върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.6.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проект
ната, екзекутивната) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
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8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проект
ната, екзекутивната) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и по изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
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концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 35 262 лв. без данък
върху добавената стойност, определено съ
гласно методика, приета от Министерския
съвет, на база за изчисляване в левове и на
размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да е помалък от 2,50 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
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11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от ком
петентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени в концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез кон
курс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са,
както следва:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шез
лонг в зоната за платени плажни принадлеж
ности за срока на концесията – с относителна
тежест 45 на сто.
17.3. Предложение за организация на це
логодишно санитарно-хигиенно поддържане
на морския плаж и стратегия за развитие и
популяризация, включително спортно-раз
влекателна и друга дейност – с относителна
тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 24 683,40 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
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20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9101

РЕШЕНИЕ № 953
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия за обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Към
пинг „Оазис“, община Царево, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
58 231 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 44094.1.190 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на земли
щето на с. Лозенец и поземлен имот с иден
тификатор 48619.2.44 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на землището на
гр. Царево, индивидуализиран съгласно специ
ализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и
5 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър с протокол от 12 май
2015 г., с активна плажна площ по смисъла
на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие в размер 45 659 кв. м.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
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разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни
принадлежности, свободно пешеходно при
движване върху територията на плажа, включи
телно върху преместваеми пешеходни пътеки,
удобно използване на преместваемите обекти
и улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и е
с площ 45 659 кв. м.
1.3. Непосредствено разположени зад ак
тивната плажна площ по т. 1.1.2 са подвижни
(бели) дюни и неподвижни дюни с тревна
растителност (сиви) дюни с обща площ в
размер 11 564 кв. м, с граници на морския
плаж, определени чрез преки геодезични из
мервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.4. Площта на определените в специали
зираната карта заливаеми площи в размер
1008 кв. м е изключена от площта на опреде
лената активна плажна площ по т. 1.2.
1.5. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 511 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 164 в координатна система
„БГС 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск, срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, оси
гурени от него, на действия по свързване на
преместваемите обекти и съоръженията по
т. 1.6.2 и 1.6.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставяне на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
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ника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Пред ла га не на вод ноат ра к ц ион н и
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на най-малко 50 на сто от
активната плажна площ за свободно и безплат
но разполагане на плажните принадлежности
на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
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8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на пре
доставяните услуги на обекта на концесията;
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8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж и дюните, или да увредят околната
среда, в т. ч. промяна на естествения харак
тер на дюните и тревната растителност, чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие
на незаконно строителство на обекта на кон
цесията и на принадлежностите по т. 1.6.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектната, екзекутивната) и друга докумен
тация и информация, свързани с обекта на
концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
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8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проект
ната, екзекутивната) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора за концесия, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
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10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 32 928 лв. без данък
върху добавената стойност (ДДС), определено
съгласно методика, приета от Министерския
съвет, въз основа на база за изчисляване – в
левове, и на размер на отчисления от база
та – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 0,88 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани
с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 и 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 23 049,60 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9102
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РЕШЕНИЕ № 954
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг
„Нестинарка“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за пре
доставяне на концесия за обект, изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Къмпинг „Нестинарка“, община Царево,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обек т ът на концеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
67 766 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 48619.63.21, и частично съседни
на него поземлени имоти по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Царево,
индивидуализиран съгласно акт за изключител
на държавна собственост № 570 от 29 ноември
1999 г. и специализирана карта на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета от
Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър с протокол № 6 от 5 декември 2012 г., с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
в размер 48 442 кв. м. Границите на морския
плаж са определени чрез преки геодезични
измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плаж
ни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваеми
те обекти и улесняване на придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с площ 48 442 кв. м.
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1.3. Разположени зад активната плажна
площ на обекта на концесията ca подвижни
(бели) и неподвижни дюни с тревна расти
телност (сиви дюни) с обща площ в размер
15 037 кв. м.
1.4. Площите, заети от обекти на инфра
структурата, представляваща бетонови стълби
с бетонова площадка, са с площ 23 кв. м, ка
менист плаж с площ 2757 кв. м и заливаеми
площи с размер 1507 кв. м, са изключени от
определената активна плажна площ.
1.5. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 632 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 108 в координатна система
„БГС 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера, на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 и 1.6.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
ника в конкурсната процедура, които не се
променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване най-малко 50 на сто от ак
тивната плажна площ за свободно и безплатно
разполагане на плажните принадлежности на
посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
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щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите дейст
вия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от За
кона за опазване на околната среда и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опаз
ване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канали
зационна система при недопускане изтича
нето на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на конце
сията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
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8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж и дюните, или да увредят околната
среда, в т. ч. промяна на естествения харак
тер на дюните и тревната растителност, чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие
на незаконно строителство на обекта на кон
цесията и на принадлежностите по т. 1.6.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на конце
сията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
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8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства – чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обект на
концесия и принадлежностите по т. 1.6.3, без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
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10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 81 164 лв. без данък
върху добавената стойност, определено съ
гласно методика, приета от Министерския
съвет, въз основа на база за изчисляване – в
левове, и на размер на отчисления от база
та – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да е помалък от 4,30 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
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споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 и 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 50 на сто.
17.3. Предложение за подобряване на ту
ристическия продукт по смисъла на Закона за
туризма от гледна точка на обичайните групи,
посещаващи плажа, в т. ч. за повишаване
нивото на санитарно-хигиенното поддържане
на плажа – с относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 56 814,80 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9103
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РЕШЕНИЕ № 955
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Нов
плаж „Свети Влас“, община Несебър, област
Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ., бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за пре
доставяне на концесия за обект – изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Нов плаж „Свети Влас“, община Несебър,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
28 520 кв. м – обособена част от крайбрежна
та плажна ивица – изключителна държавна
собственост, в т.ч. Зона „Изток“ с обща площ
17 771 кв. м и Зона „Запад“ с обща площ
10 749 кв. м, съставляващи поземлени имоти с
идентификатори 11538.502.311 и 11538.502.313 по
кадастралната карта и кадастралния регистър
на гр. Несебър, индивидуализиран съгласно
акт за изключителна държавна собственост
№ 1021 от 8 ноември 2007 г., поправен с акт за
промяна № 1047 от 23 април 2008 г., и специ
ализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и
5 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с активна плажна
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнител
ните разпоредби на Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие в общ размер
25 538 кв. м, в т.ч. активна плажна площ на
Зона „Изток“ – 15 459 кв. м, и активна плажна
площ на Зона „Запад“ – 10 079 кв. м, и при
надлежности, с граници на морския плаж,
определени чрез преки геодезични измервания
по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройство
то на Черноморското крайбрежие. Морският
плаж е с дължина на бреговата линия на Зона
„Изток“ – 606 м, и на Зона „Запад“ – 231 м, и
съгласно точките по границите, определящи
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общата площ на западната част от № 1 до
№ 147 и общата площ на източната част от № 1
до № 98 в координатна система „БГС 2005“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от концесионера на платени
плажни принадлежности и от посетителите
на морския плаж на неплатени (лични) плаж
ни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваеми
те обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания, и е с общ размер 25 538 кв. м,
в т.ч. активна плажна площ на Зона „Изток“
15 459 кв. м и активна плажна площ на Зона
„Запад“ 10 079 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесия, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесия, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сия и поддържане със средства, осигурени от
концесионера на негов риск, срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участ
ника в конкурсната процедура, които не се
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променят за срока на действие на концесион
ния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на най-малко 50 на сто от
активната плажна площ за свободно и безплат
но разполагане на плажните принадлежности
на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и с условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
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8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, ако се образуват такива,
флората, както и съхранението на биологично
то разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Зако
на за опазване на околната среда и може да
е разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализа
ционна система – при недопускане изтича
нето на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
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8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използ
ване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие
на незаконно строителство на обекта на кон
цесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на конце
сията и с неговата експлоатация;
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8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности – обявените цени за ползва
нето на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства – чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обект на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3,
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
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8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях;
9.2. има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите и моментът на не
изпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
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11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 70 421 лв. без данък
върху добавената стойност, определено съ
гласно методика, приета от Министерския
съвет, на база за изчисляване – в левове, и на
размер на отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да е помалък от 3,71 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от ком
петентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 и 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
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16. Концесионерът се определя чрез кон
курс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 49 294,70 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9104

РЕШЕНИЕ № 956
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Свети
Влас-изток“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на ми
нистъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия за обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Свети
Влас-изток“, община Несебър, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
5029 кв. м – обособена част от крайбрежна
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та плажна ивица – изключителна държавна
собст веност, ин диви д уа лизи ран съгласно
специализирана карта на обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Чер
номорското крайбрежие, приета от Агенци
ята по геодезия, картография и кадастър, с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
в общ размер 4474 кв. м и принадлежности,
с граници на морск и я пла ж, определени
чрез преки геодезични измервания по реда
на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от концесионера на платени
плажни принадлежности и от посетителите
на морския плаж на неплатени (лични) плаж
ни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваеми
те обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания, и е с общ размер 4474 кв. м.
1.3. По приетата специализирана карта пло
щите, заети от обекти на инфраструктурата,
представляващи пешеходни алеи, бетонова
площадка, подпорна стена и стълба, са в размер
401 кв. м, и брегоукрепителни съоръжения в
размер 154 кв. м, са изключени от площта на
активната плажна площ по т. 1.2.
1.4. Морският плаж е с дължина на брего
вата линия 223 м и съгласно точките, опреде
лящи общата площ на морския плаж от № 1
до № 152 в координатна система „БГС 2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.5.3. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
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2.1. Основен предмет – управление на услу
ги от обществен интерес на обекта на конце
сията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера, на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет – извършва
не на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 и 1.5.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които
не се променят за срока на действие на
концесионния договор, и други плажни при
надлежности, използвани от посетителите на
морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на най-малко 50 на сто от
активната плажна площ за свободно и безплат
но разполагане на плажните принадлежности
на посетителите;

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, ако се образуват такива,
флората, както и съхранението на биологично
то разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Зако
на за опазване на околната среда и може да
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е разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канали
зационна система, при недопускане изтича
нето на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на конце
сията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използ
ване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
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контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.5.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на конце
сията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства – чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обект на
концесия и принадлежностите по т. 1.5.3, без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
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8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да:
9.2.1. наема подизпълнители за извършване
и/или предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълже
нията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на остана
лите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
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на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 10 284 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, на база за изчислява
не – в левове, и на размер на отчисления от
базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да е помалък от 3 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от ком
петентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.5.2 и 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
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15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
но концесионно плащане) – с относителна
тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 5142 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9105

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

между правителството на Република България
и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието
и науката през периода 2017 – 2021 г.
(Одобрена с Решение № 911 от 28 октомври
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
28 октомври 2016 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Монголия, наричани подолу „двете страни“,
в съответствие със Спогодбата за културно и
научно сътрудничество между правителството
на Народна република България и правител
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ството на Монголската народна република,
подписана на 22 юли 1976 г. в София,
ръководени от желанието да допринасят
за по-нататъшно разширяване и развитие на
сътрудничеството в областта на културата,
образованието и науката между двете страни,
убедени, че това сътрудничество спомага
за по-доброто разбирателство и опознаване
между народите на двете страни,
се договориха за следното:
I. Култура и изкуство
Член 1
Двете страни насърчават по-нататъшното
развитие на сътрудничеството в областта на
културата и изкуството.
Член 2
За взаимното популяризиране на култу
рата и изкуството двете страни подпомагат
следните форми на сътрудничество:
а) контактите меж ду заинтересуваните
институции в областта на културата и изку
ството и размяна на посещения на дейци в
тези области, включително и на любители;
б) организирането на художествени изложби
и музикални фестивали, размяна на художест
вени ансамбли и театрални представления,
превод и публикуване на творби на писатели
от другата страна;
в) сътрудничеството между библиотеки,
музеи и други културни институции, както
и размяна на аудио- и видеозаписи, филми,
книги и печатни материали;
г) съвместното организиране на културни
прояви по предварително съгласувани теми;
д) директните контакти между институци
ите, организациите и съюзите на продуценти,
режисьори, композитори и художници от
двете страни;
е) основаването на културен център или
институция на реципрочна основа.
Член 3
Двете страни подпомагат сътрудничеството
между институциите, занимаващи се с рес
тавриране на недвижими културни ценности
и произведения на изкуството.
II. Образование
Член 4
Двете страни насърчават по-нататъшното
развитие на сътрудничеството и обмена на
опит в областта на образованието чрез:
а) обмен на преподаватели и научни сътруд
ници за провеждане на научни изследвания;
б) осъществяване на директни контакти
между различни образователни институции;
в) обмен на информация и документация за
структурата и съдържанието на образованието;
г) обмен на ученици, студенти и препода
ватели за участие в мероприятията, органи
зирани в двете страни;
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д) подпомагане на изучаването и популя
ризирането на езика и литературата на двете
страни.
Член 5
Двете страни ежегодно на реципрочна
основа обменят за пълен срок на обучение
в държавни висши училища по един студент
и един докторант (без специалностите в об
ластта на медицината, денталната медицина
и изкуствата).
Член 6
Лицата, завършили висшето си образование
в Република България и Монголия, могат на
реципрочна основа по предварително сключен
договор между висшите училища от двете
страни да участват в краткосрочни курсове
за повишаване на професионалната квали
фикация в страната, в която са завършили.
Член 7
Ежегодно и на реципрочна основа двете
страни предоставят в своите държавни висши
училища обща квота от 12 месеца за специа
лизация, обмяна на опит и четене на лекции.
Член 8
Децата на служителите от дипломатически
те представителства се обучават без заплащане
на такси в държавните и общинските средни
училища и държавните висши училища на
другата страна (без висшите училища по ме
дицина и изкуства) до изтичане на мандата
на родителите им. Студентите могат да се
обучават за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“. Приемащата страна не изплаща
стипендия и не осигурява настаняване в об
щежитие.
Член 9
Двете страни ще обменят информация за
процедурите и националното законодателство
в областта на признаването на висше обра
зование, придобито в чуждестранни висши
училища.
III. Наука и технологии
Член 10
Двете страни насърчават директните кон
такти между Българската академия на нау
ките и Монголската академия на науките и
другите научни и изследователски институти,
осъществявани на основата на съответните
преки споразумения.
IV. Младеж и спорт
Член 11
Двете страни съдействат за осъществява
нето на контакти между младежки и спортни
организации, поощряват обмена и участието
на свои представители в спортни и младежки
прояви в двете страни.
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Член 12
Двете страни насърчават двустранното
сътрудничество между държавните админи
страции, отговарящи за младежта и спорта.
Финансовите условия, при които ще се осъ
ществяват младежките и спортните обмени,
ще бъдат договорени с отделна спогодба.
V. Други области
Член 13
Двете страни подпомагат развитието на
сътрудничеството в област та на култу ра
та, образованието и науката в рамките на
ЮНЕСКО и на други международни орга
низации.
Член 14
Двете страни поощряват директното сътруд
ничество между дружествата за приятелство
между България и Монголия, както и прия
телството и директното сътрудничество между
асоциациите на театрални дейци, скулптори,
художници, композитори, филмови дейци,
писатели и журналисти от двете страни.
Член 15
Двете страни подпомагат професионалното
сътрудничество между националните инфор
мационни агенции за обмен на журналисти,
репортери и технически експерти.
VI. Финансови разпоредби
Член 16
а) приемащата страна освобождава учащите
се по чл. 5 и 7 от тази програма от заплащане
на такси за обучение и им осигурява месечна
стипендия, както и настаняване в студентско
общежитие и ползване на студентски стол сре
щу заплащане, в съответствие с действащите
в страната нормативни актове; при необходи
мост двете страни осигуряват едногодишен
подготвителен езиков курс;
б) лицата, приети на основание на чл. 5,
6, 7 от тази програма на реципрочна основа,
се освобождават от заплащането на такса за
пребиваване и за продължаване на престоя;
в) изпращащата страна или кандидатът
поемат транспортните разходи до мястото на
обучение или специализацията на приемащата
страна и обратно;
г) поемането на другите разходи по преби
ваването на делегации по тази програма се
осъществява съгласно специфичните догово
рености между заинтересуваните организации
в двете страни; тези специфични договоре
ности подлежат на одобрение от съответните
централни правителствени органи; органи
зациите (лицата), постигнали договорености
извън одобрените, поемат сами разходите по
тяхното изпълнение;
д) кандидатите за обучение и специали
зация се подбират от изпращащата страна
съвместно с дипломатическото представи
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телство на приемащата страна; документите
на утвърдените кандидати се предоставят на
приемащата страна до 30 април.
Член 17
Приемащата страна осигурява медицин
ско обсл у ж ване на гост у ващите по тази
програма представители на другата страна
съгласно своето национално законодателство,
с изключение на хронични заболявания и
дентална помощ.
Член 18
Промени и допълнения на тази програма
през периода на прилагането є се извършват
по дипломатически път.
Тази програма влиза в сила от датата на
подписването є и действието є се прекратява
на 31 декември 2021 г.
Подписана на 28 октомври 2016 г. в София
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, монголски и английски език,
като и трите текста имат еднаква сила. В
случай на различия в тълкуването определящ
ще бъде английският текст.
За правителството на
Република България:
Вежди Рашидов,
министър на
културата

8923

За правителството на
Монголия:
Лхамсурен Дугержав,
извънреден и
пълномощен
посланик
на Монголия в
Република България

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността и структурата на
Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (обн., ДВ, бр. 13
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 91
от 2005 г., бр. 67 от 2006 г., бр. 1 от 2008 г. и
бр. 31 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 25 се създава т. 11:
„11. „дирекция „Вътрешен одит“.
§ 2. Създава се чл. 31в с наименование
„Дирекция „Вътрешен одит“:
„Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 31в. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е
на пряко подчинение на главния директор
и осъществява вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси
в предприятието, включително финансира
ните със средства от Европейския съюз в
съответствие със Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
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(2) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. извършва дейността по вътрешен одит
в съответствие с изискванията на Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, меж
дународните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор и при спазване на след
ните принципи:
а) независимост и обективност;
б) компетентност и професионална грижа;
в) почтеност и поверителност;
2. идентифицира и оценява рисковете в
предприятието;
3. оценява адекватността и ефективност
та на системите за финансово управление и
контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и уп
равлението на риска от ръководството на
предприятието;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на фи
нансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и иконо
мичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
4. дава на Управителния съвет и главния
директор независима и обективна оценка за
състоянието на одитираните системи за фи
нансово управление и контрол;
5. консултира Управителния съвет и глав
ния директор по тяхно искане, като дава
съвети, мнение, обучение и др. с цел да се
подобрят процесите на управление на риска
и контролът, без да поема управленска от
говорност за това;
6. дава препоръки за подобряване на адек
ватността и ефективността на системите за
финансово управление и контрол, подпомага
ръководителите на одитираните структури и
главния директор и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
7. изпълнява и други функции съгласно
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията по ал. 1 се ръководи от ди
ректор, който организира, планира, ръководи,
контролира и отчита изпълнението на всички
задачи, възложени на дирекцията, като:
1. изготвя и представя на главния директор
и Управителния съвет проект на статут на
дирекция „Вътрешен одит“, стратегически и
годишен план за дейността по вътрешен одит;
2. организира, координира и разпределя
задачите за изпълнение между вътрешните
одитори съобразно техните знания и умения;
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3. одобрява плановете за конкретните
одитни ангажименти;
4. следи за изпълнението на годишния
план за дейността по вътрешен одит и за
прилагането на методологията за вътрешен
одит в публичния сектор;
5. изготвя и представя за утвърждаване от
главния директор план за професионалното
обучение и развитие на вътрешните одитори с
цел да се поддържа одитен персонал с доста
тъчни знания, умения, опит и професионална
квалификация;
6. разработва процедури и специфична
методология за осъществяване на дейността
по вътрешния одит;
7. предлага на главния директор да въз
ложи определена задача на експерт извън
предприятието, когато служителите на ди
рекцията не притежават специални знания и
умения, необходими за изпълнение на одитен
ангажимент;
8. докладва резултатите от одитните анга
жименти, дадените препоръки и резултатите
от проследяване на изпълнението на дадените
препоръки на главния директор, а при необ
ходимост – и на Управителния съвет;
9. обсъжда с ръководителите на структу
рите, чиято дейност е одитирана, резултатите
от всеки извършен одитен ангажимент;
10. представя годишен доклад за дейност
та по вътрешен одит на главния директор и
Управителния съвет, които го изпращат в
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията в срок до
31 януари на следващата година;
11. докладва за всички случаи, в които
е бил ограничен обхватът на дейността по
вътрешен одит на главния директор;
12. координира взаимодействието с външ
ните одитори;
13. разработва и прилага програма за оси
гуряване на качеството и за усъвършенстване
на одитната дейност;
14. предлага за назначаване, преназначаване
и освобождаване от длъжност служителите
от дирекцията;
15. предлага награждаване и налагане на
дисциплинарни наказания на служителите
от дирекцията;
16. изпълнява и други функции съгласно
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.“
§ 3. В чл. 32, ал. 1, т. 15 думите „вътреш
ния одитор“ се заменят с думите „Дирекция
„Вътрешен одит“.
Министър:
Ивайло Московски
8852
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 5
от 3 ноември 2016 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Гръдна хирургия“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Гръдна хирургия“
съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минималните изисквания към ле
чебните заведения, които извършват дейности
по гръдна хирургия.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите
на у правление на лечебното заведение и
договорите за оказана медицинска помощ,
сключвани от лечебните заведения, не могат
да съдържат разпоредби, които определят
по-ниско качество на осъществяваната дей
ност по гръдна хирургия от установеното с
изискванията на тази наредба.
Заключителни разпоредби
§ 1. Стандартните и специфичните оборуд
ване и апаратура, посочени в приложението
към чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат оси
гурени за всяка клинична структура, следва
да бъдат осигурени в лечебното заведение в
брой и по специфика, достатъчни за обез
печаване изпълнението на изискванията за
компетентност и обем дейност на всяка от
структурите по нива.
§ 2. (1) В случаите, когато лечебното за
ведение за болнична помощ или комплекс
ният онкологичен център не разполагат със
собствена клинична лаборатория, те следва
да осигурят осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с този стандарт, по договор със
самостоятелна медико-диагностична лабора
тория или с клинична лаборатория – структура
на друго лечебно заведение. В тези случаи
лабораторията, с която е сключен договорът,
следва да бъде разположена в една и съща
сграда с лечебното заведение или в рамките
на лечебното заведение. С договора задължи
телно се обезпечава 24-часово осъществяване
на дейностите по клинична лаборатория за
нуждите на структурата по гръдна хирургия.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лабора
тория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична
структура по клинична лаборатория, опре
делени с Наредба № 1 от 2014 г. за утвърж
даване на медицински стандарт „Клинична
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
§ 3. Указания по прилагането на тази наред
ба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредба
та се осъществява от Изпълнителна агенция
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„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на ле
чебните заведения.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и от
меня Наредба № 15 от 2003 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
(обн., ДВ, бр. 75 от 2003 г.; изм., бр. 65 и 92
от 2010 г., бр. 32 от 2014 г. и бр. 37 от 2016 г.).
Министър:
Петър Москов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ“
I. Основна характеристика на медицинската
специалност
1. Дефиниция, основни цели и задачи на
клиничната специалност
1.1. Гръдната хирургия обхваща познанието,
техническите умения и преценката, необходи
ми за адекватната диагностика и лечението на
всички хирургични заболявания на гръдния
кош и шията, гръдната стена (вк лючително
млечна жлеза), плеврата, белите дробове, тра
хеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата
и хранопровода. Лечение по тази специалност
се провежда в клиники/отделения по гръдна
хирургия на болници за активно лечение, в кли
ники/отделения по хирургия и кардиохирургия
на болници за активно лечение и в отделения/
клиники на комплексни онкологични центрове,
които отговарят на изискванията на този стан
дарт. В комплексните онкологични центрове се
осъществяват дейности по този стандарт в об
ластта на хирургичното лечение на онкологични
заболявания по гръдна хирургия.
1.2. Гръдната хирургия изисква задълбочени
познания по анатомия, физиология, образна
диагностика, органна функционална диагности
ка, полуинвазивни и инвазивни изследвания,
предоперативна оценка, следоперативни грижи,
интензивни грижи, травматология, онкология и
трансплантология.
1.3. Гръдната хирургия се основава на адек
ватна диагностика и лечение на хирургичните
болести на гръдния кош, гръдната кухина и
шията, като включва всички открити, ендоскоп
ски и видеоасистирани оперативни намеси и
манипулации, при деца и възрастни, и обхваща
следните области на дейност:
1.3.1. операции с резекция, екстирпация (кис
тектомия), реконструкция, сутура и биопсия на
бял дроб;
1.3.2. операции на гръдната стена и плев
рата – резекция и реконструкция на гръдната
стена (включително млечна жлеза) за неоплазма;
декортикация, дебридман и дренаж при емпием;
торакопластика; реконструкция на пектус екс
каватум, пектус каринатум и други деформации
на гръдната стена, както и лечението на трав
матичния гръден капак;
1.3.3. резекция, реконструкция и сутура на
трахея и бронхи при неоплазми, стенози и травма;
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1.3.4. резекция, реконструкция и възстановя
ване на хранопровода, включително лапароскоп
ски или торакоскопски техники и ендоскопски
процедури;
1.3.5. резекция, реконструкция и сутура на
диафрагмата;
1.3.6. операции на медиастинума – биопсия
и екстирпаци я на неоплазми (вк лючително
щитовидна жлеза), дренаж при инфекции, меди
астинална лимфаденектомия, медиастинотомия,
медиастиноскопия и операции върху гръдния
проток;
1.3.7. резекция, реконструкция и дренаж на
перикарда;
1.3.8. ендоскопски процедури с флексибилна
и ригидна оптика върху трахео-бронхиалното
дърво и хранопровода (препоръчително);
1.3.9. биопсия на шийни, медиастинални и
аксиларни лимфни възли;
1.3.10. операции върх у инт раторака лните
симпатикусови нерви;
1.3.11. корекции при синдром на горната то
ракална апертура;
1.3.12. осигуряване на проходими дихателни
пътища – трахеостома, трахеална интубация и
ендоскопски процедури;
1.3.13. т ора коцен т еза, т ръбен д рена ж на
плевралната кухина, шънтиране при плеврални
изливи и лечение на пневмоторакса;
1.3.14. оперативен достъп до гръбначния стълб;
1.3.15. операции за функционална корекция
при емфизем или усложненията на емфизема;
1.3.16. едно- или двустранна белодробна транс
плантация, включително всички диагностични
и терапевтични процедури (препоръчително);
1.3.17. операции при травматични увреди на
гръдната стена, на интраторакалните органи и
техните усложнения;
1.3.18. операции върху съдови структури в
хода на гръднохирургични интервенции;
1.3.19. интензивни грижи и поставянето на
венозен, артериален и Swan – Ganz катетри; ме
ханична вентилация; парентерално и ентерално
хранене (препоръчително);
1.3.20. лечение на усложнения от операции,
при необходимост чрез други специфични тора
кални оперативни намеси;
1.3.21. всички операции, необходимостта от
които е възникнала в хода на извършването на
посочените в т. 1.3.1 – 1.3.20 оперативни намеси.
2. Интердисциплинарни консултации:
2.1. Задължителни консултации с лекар с
придобита специалност по анестезиология и
интензивно лечение; кардиология – при паци
енти над 18-годишна възраст; педиатрия – при
пациенти под 18-годишна възраст.
2.2. Консултации при необходимост с лекар
с придобита специалност по вътрешни болести;
образна диагностика; клинична лаборатория;
к л и н и ч на хемат олог и я; гас т роен т еролог и я;
нефрология; урология; пневмология и фтизиа
трия; ендокринология; медицинска онкология;
лъчетерапия; микробиология; обща и клинична
патология и др.
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II. Изисквания към лицата, осъществяващи
професионална дейност по специалността
1. Изисквания към дейността на специалиста
по гръдна хирургия
1.1. Специалистът по гръдна хирургия е лице
с придобита специалност „Гръдна хирургия“.
Специалистът по гръдна хирургия извършва
самос т оя т ел но х и ру рг и ч н и намеси в обем,
съответстващ на придобитата компетентност.
Компетентността в гръдната хирургия означа
ва устойчиво, адекватно и умело решаване на
гръднохирургичните проблеми. Това изисква
натрупването на опит от активното лечение на
болестите на шия, гръден отдел и интраторакал
ни органи, както и участие в продължаващото
медицинско обучение.
1.2. Лекарите-асистенти в клиниките по гръдна
хирургия задължително участват в научната и
преподавателската дейност.
1.3. Специалистът по гръдна хирургия под
помага решаването на проблеми в областта
на гръдната патология, произлезли в хода на
лечението на тези болести, от специалисти по
вътрешни болести, педиатрия, гастроентероло
гия, нервни болести, онкология, травматология,
трансплантология и др.
1.4. Специалистът по гръдна хирургия актив
но участва във всички етапи на диагностичнолечебния процес. Това включва изследване на
пациентите, вземане на решение относно инди
кацията за операция при всеки отделен случай,
поддържане на високоспециализиран оперативен
екип, способен да извърши необходимата опе
рация при всеки пациент, както и да осигури
адекватното му следоперативно наблюдение.
2. Изисквания към дейността на специализанта
по гръдна хирургия:
2.1. Специализантът по гръдна хирургия е
лекар без специалност или с придобита друга
специалност, в процес на обучение или завършил
цикъла на обучение, но без придобита специал
ност по гръдна хирургия.
2.2. Специализантът по гръдна хирургия работи
под ръководството на лекар с придобита специ
алност по гръдна хирургия или на началника
на отделението/клиниката по гръдна хирургия.
Това ръководство се отнася към изискванията на
ежедневната диагностично-лечебна работа; към
участието в оперативната дейност като член на
операционен екип или като хирург-оператор, рабо
тещ под наблюдението на хирург-специалист; към
цялостния процес на теоретична и практическа
подготовка по специалността „Гръдна хирургия“.
2.3. Специа лизант ът по г ръдна х иру рги я
работи като асистент или оператор в рамките
на своята компетентност под наблюдението,
контрола и задължителното ръководство на хи
рурга-оператор с придобита специалност, който
е ръководител на хирургичния екип.
3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга клинична специалност:
В структура по гръдна хирургия работят и
лекари с придобита специалност по хирургия,
образна диагностика, пневмология и фтизиатрия,
които в екип с лекар – специалист по гръдна
хирургия, могат да извършат хирургични намеси.
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4. Изисквания за осъществяване на високоспе
циализирани дейности: придобита квалификация
и опит в областта на гръдната хирургия (брон
хоскопия, медиастиноскопия, видеоасистирана
торакоскопска хирургия).
5. Изисквания към медицинските специалисти,
осъществяващи здравни грижи:
5.1. Медицинската сестра в отделението/кли
никата по гръдна хирургия наблюдава общото
състояние на болния, притежава компетентност
да превързва оперативните рани и да оценява
тяхното състояние, да следи основни параме
три в пред- и следоперативния период (пулсова
честота, температу ра, честота на дишането,
диуреза, обем и вид на изтичащите течности
през дренажи, назогастрална сонда, катетри),
регистрира резултатите и уведомява лекар при
отклонение от нормата.
5.2. Операционната медицинска сестра е меди
цинска сестра с опит и квалификация в областта
на хирургията. Тя познава хода на операциите,
подготвя и осигурява необходимите инструмен
ти, консумативи и лекарствени продукти, като
контролира техния брой до края на операцията,
стриктно следи за стерилността на оперативното
поле и инструментариума, както и за чистотата в
операционната зала. Операционната медицинска
сестра осигурява качествени здравни грижи в
операционната зала и по време на операцията,
изпълнява нарежданията на ръководителя на
хирургичния екип. Тя допринася за сигурността
на пациента по време на престоя и третирането
му в операционния блок и е равностоен член на
хирургичния екип.
6. Изисквания към други лица, осъществяващи
професионална дейност, имаща отношение към
специалността – помощен персонал (санитари).
Санитарите нямат достъп до леглото и храната
на болните. Те изпълняват задачи, свързани с
обслужването на пациента, и технически задачи,
възложени от лекар или медицинска сестра.
III. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността
1. Дейност по гръдна хирургия не се осъщест
вява в първичната извънболнична медицинска
помощ
2. Изисквания за осъществяване на дейността
по гръдна хирургия в специализираната извън
болнична медицинска помощ
2.1. Изисквания към структурата за осъщест
вяване на дейността.
2.1.1. Специфичните здравни изисквания към
устройството и оборудването на кабинета по
гръдна хирургия:
2.1.1.1. Кабинетът по гръдна хиру ргия се
състои от две функционално свързани работни
помещения: кабинет за прегледи с минимална
площ 12 м 2 и манипулационна (амбулаторна
операционна) с минимална площ 9 м 2 , като
второто помещение се използва за извършване
на манипулации и за амбулаторни операции.
2.1.1.1.1. Самостоятелно разположеният каби
нет по гръдна хирургия има освен това: спома
гателни помещения (задължителни) – чакалня
и санитарен възел, и допълнителни помещения
(незадължителни) в зависимост от спецификата
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на дейност – допълнителни работни помещения,
стерилизационна, регистратура, апаратни, скла
дове, сервизни помещения и др.
2.1.1.2. Минималната светла височина на
помещенията при самостоятелно разположен
кабинет по гръдна хирургия е 2,20 м, а в рам
ките на медицински, дентален, медико-дентален
и диагностично-консултативен център – 2,50 м.
2.1.1.3. Стените на манипулационната, сте
рилизационната, санитарния възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция (гладък фаянс, теракота и други) на
височина от готов под; стените на кабинетите, на
регистратурата и чакалнята и на коридорите се
изпълняват с латексова боя и с други покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
Не се допускат релефни мазилки.
2.1.1.4. Подовите настилк и в кабинетите,
манипулационната, стерилизационната и сани
тарните възли са водонепропускливи, позволя
ващи влажно почистване и дезинфекция; в тези
помещения не се допускат подови настилки на
текстилна основа; в останалите помещения подо
вите настилки трябва да са топли, позволяващи
влажно почистване и дезинфекция.
2.1.1.5. Осветлението в различните видове
помещения отговаря на нормативно установе
ните изисквания. Допускат се без естествено
осветление следните помещени я: санитарен
възел, апаратни, складове, сервизни помещения
и други неработни помещения.
2.1.1.6. В помещенията, за които не е оси
гурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация.
2.1.1.7. Всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудват с мивка с течаща
топла и студена вода.
2.1.1.8. Помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция.
2.1.1.9. Задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чист и използван постелъчен ин
вентар и работно облекло, включително обвивки
на инвентара, както и за съхранение на съдовете
и препаратите за почистване и дезинфекция на
помещенията.
2.1.1.10. Инсталационни изисквания – отоп
лителните, вентилационните, к лиматичните,
водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
трябва да отговарят на съответните нормативни
технически изисквания.
2.1.1.11. Изисквания към извършването на
някои дейности:
2.1.1.11.1. Изпирането на постелъчния инвен
тар и работното облекло се извършва в перални,
предназначени за целта.
2.1.1.11.2. Събирането, съхраняването и пос
ледващото третиране на битовите отпадъци и
опасните отпадъци от медицинската дейност
се извършват съгласно изискванията на Закона
за управление на отпадъците и нормативните
актове по прилагането му.
2.1.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване.
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2.1.2.1. Кабинетът по гръдна хирургия е обо
рудван съгласно изискванията на Наредба № 3
от 2015 г. за утвърждаване на общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия
(ДВ, бр. 11 от 2015 г.).
2.1.2.2. Амбулаторната операционна (манипу
лационна) е оборудвана със:
2.1.2.2.1. операционна маса;
2.1.2.2.2. х и ру рг и ческ и и нс т ру мен тари у м
за превръзки, за малки и средни амбулаторни
операции;
2.1.2.2.3. електрокоагулатор;
2.1.2.2.4. допълнителен източник на светлина
(подвижна операционна лампа);
2.1.2.2.5. медицинска кушетка – 1 бр.;
2.1.2.2.6. апарат за артериално налягане със
стандартен маншет и широк маншет – 1 бр.;
2.1.2.2.7. стетоскоп – 1 бр.;
2.1.2.2.8. медицински термометър – 1 бр.;
2.1.2.2.9. подвижна инструментална маса –
1 бр.;
2.1.2.2.10. стойка за инфузия – 1 бр.;
2.1.2.2.11. спешен шкаф – 1 бр.;
2.1.2.2.12. лекарска чанта за лекарствени
продукти и медицински изделия за домашни
посещения – 1 бр.;
2.1.2.2.13. саморазгъващ се балон за обдиш
ване – 1 бр.;
2.1.2.2.14. бутилка с кислород с редуцир вен
тил – 1 бр.;
2.1.2.2.15. маска за кислород – по 1 бр. от
всички размери;
2.1.2.2.16. аспиратор – 1 бр.;
2.1.2.2.17. назогастрална сонда – 1 бр.;
2.1.2.2.18. стомашна сонда – 1 бр.;
2.1.2.2.19. въздуховод (Godell) – 1 бр.;
2.1.2.2.20. усторазтворител – 1 бр.;
2.1.2.2.21. ларингоскоп с комплект ендотра
хеални тръби – 1 бр.;
2.1.2.2.22. сух стерилизатор – 1 бр.;
2.1.2.2.23. негативоскоп – 1 бр.;
2.1.2.2.24. операционна лампа с резервно
захранване;
2.1.2.2.25. хирургичен ножодържач – 3 бр.;
2.1.2.2.26. скалпели с различни остриета – 10 бр.;
2.1.2.2.27. пинцета анатомична – 2 бр.;
2.1.2.2.28. пинцета хирургична – 2 бр.;
2.1.2.2.29. ножица права островърха, сред
на – 2 бр.;
2.1.2.2.30. ножица права островърха, мал
ка – 2 бр.;
2.1.2.2.31. кръвоспиращи щипки, средни и
малки – 4 бр.;
2.1.2.2.32. стелиета – 3 бр.;
2.1.2.2.33. екартьори тип „Воробьов“ – 4 бр.;
2.1.2.2.34. екартьори двузъби – 2 бр.;
2.1.2.2.35. корнцанг – 3 бр.;
2.1.2.2.36. иглодържател – 2 бр.;
2.1.2.2.37. шивашка ножица за марли – 1 бр.;
2.1.2.2.38. емайлирани тави за инструменти
и превързочен материал – 3 бр.;
2.1.2.2.39. бъбрековидни легенчета – 2 бр.;
2.1.2.2.40. метални тави за стерилизация –
2 бр.;
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2.1.2.2.41. стерилизационен барабан, голям –
1 бр.;
2.1.2.2.42. стерилизационен барабан, среден
(по 1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.;
2.1.2.2.43. стерилизационен барабан, малък
(по 1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.
2.1.2.3. Специалистите по гръдна хирургия в
групова практика за извънболнична медицинска
помощ, медицински център, медико-дентален
център и диагностично-консултативен център
могат да използват като общо оборудване: елек
трокардиограф и ехографски апарат; апарат за
ръчно обдишване – АМБУ; ендотрахеална тръ
ба; ларингоскоп; кислородна бутилка; плочки
за изследване на кръвни групи и тестсеруми за
изследване на кръвни групи от системата АВО
и спешен шкаф.
2.2. Изисквания за персонал:
2.2.1. В специализиран кабинет по гръдна
хирургия на лечебни заведения за извънболнична
помощ дейността се ръководи и извършва от лекар
с придобита специалност „Гръдна хирургия“. Под
негов контрол в кабинета могат да работят като
участници в екип и други специалисти: хирурзи,
специализанти и лекари без специалност.
2.2.2. Медицинската сестра работи под ръко
водството на специалиста по гръдна хирургия.
2.2.3. Към специализирания кабинет по гръдна
хирургия може да работи и санитар.
2.3. Изисквания към процеса на осъществя
ване на дейността.
2.3.1. В кабинета по гръдна хирургия на ам
булатория за специализирана медицинска помощ
могат да се извършват:
2.3.1.1. амбулаторни операции с малък и среден
обем и сложност;
2.3.1.2. амбулаторно лечение на: L02.2 – Абсцес
на гръдната стена; L04.1 – Остър лимфаденит на
торса; S20 – Повърхностна травма на гръдния
кош; S21 – Открита травма на гръдния кош;
S22 – Счупване на ребро/ребра, стернум и гръдна
част на гръбначния стълб; S23 – Изкълчване,
навяхване и разтягане на ставите и ставните
връзки на гръдния кош; Т79.7 – Травматичен
подкожен емфизем; Т81.8 – Подкожен емфизем
като резултат от процедура;
2.3.1.3. диагностициране в областта на гръдна
та хирургия на следната патология: S22 – Счуп
ване на ребро/ребра, стернум и гръдна част на
гръбначния стълб; S23 – Изкълчване, навяхване
и разтягане на ставите и ставните връзки на
гръдни я кош; S25 – Травми на кръвоносни
те съдове на гръдния кош; Т17 – Чуждо тяло
в дихателните пътища; S27.0 – Травматичен
пневмо т оракс; S27.1 – Травмат и чен хемо т о 
ракс; S27.2 – Травматичен хемопневмоторакс;
S27.7 – Множествени травми на вътрегръдните
органи; Т79.7 – Травматичен подкожен емфизем;
Т81.8 – Подкожен емфизем като резултат от про
цедура; J85 – Абсцеси на белия дроб и медиас
тинума; J86 – Пиоторакс; J90 и J91 – Плеврални
изливи; J92 – Плеврални сраствания; J93 – Пнев
моторакс; J94.2 – Хемоторакс; J94.8 – Хидрото
ракс; J95 – Респираторни нарушения след меди
цински процедури; J98.1 – Белодробен колапс
(ателектаза); J98.5 – Болести на медиастинума;
J98.6 – Болести на диафрагмата; С15 – Злока
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чествени новообразувания на хранопровода;
С33 – Злокачествени новообразувания на тра
хеята; С34 – Злокачествени новообразувания
на бронхите и белия дроб; С37 – Злокачествени
новообразувания на тимуса; С38 – Злокачествени
новообразувания на сърцето, медиастинума и
плеврата; С39 – Злокачествени новообразувания
с други и неточно определени локализации на
дихателните органи и гръдния кош; D15 – Доб
рокачествени новообразувания на други и неу
точнени органи в гръдния кош.
2.4. Изисквания към организацията на дей
ността и вътрешните и външните взаимодействия.
2.4.1. В индивидуална и групова практика за
специализирана медицинска помощ по гръдна
хирургия се осъществява първичен преглед на
хирургично болен. Първичният преглед може
да бъде за спешно или планово състояние. Из
вършват се дейности, включващи анамнеза и
подробен клиничен преглед.
2.4.2. При планови и хронични състояния се
извършва диагностично уточняване на заболява
нето, което включва анамнеза, клиничен преглед,
пълно биохимично изследване, диференцирани
лабораторни изследвания, инструментални из
следвания. След това на пациента се назначава
лечение или се насочва към лечебно заведение
за болнична помощ.
2.4.3. При диагностичното у точняване на
пациентите специалистът по гръдна хирургия си
взаимодейства със специалисти по образна ди
агностика, кардиология, клинична лаборатория,
функционална диагностика и други при необхо
димост от високоспециализирани изследвания.
2.4.4. Принципи за поведение при спешни
животозастрашаващи състояния:
2.4.4.1. Решение за предприемане на живо
тоспасяваща намеса съобразно животозастра
шаващото състояние и първичната физикална
находка (затруднено до липсващо дишане, остър
кръвоизлив и др.).
2.4.4.2. При спешни състояния гръдният хирург
извършва необходимия лабораторен минимум
и инструментални изследвания, имащи за за
дача да подкрепят диагнозата или да очертаят
диференциално-диагностичните търсения, след
което на пациента му се оказва квалифицирана
медицинска помощ или се насочва към хирур
гична клиника/отделение на лечебно заведение
за болнична помощ.
2.4.4.3. Транспортиране на болния в хирур
гично отделение/клиника по гръдна хирургия с
диагностични и терапевтични възможности за
решаване на конкретния медицински проблем.
3. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по специалността „Гръдна хирургия“ в
отделения/клиники на лечебни заведения за
болнична помощ и комплексни онкологични
центрове. Нива на компетентност.
А. В рамките на специалността
„Гръдна хирургия“ не се извършват
дейности от първо ниво на компе
т ен т нос т.
Б. Вт оро н и во на ком пе т ен т нос т.
Дейности по специалността „Гръдна хирургия“
от второ ниво на компетентност се извършват
в отделения/клиники по гръдна хирургия на
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болници за активно лечение, в отделения/кли
ники по хирургия и сърдечно-съдова хирургия
на болници за активно лечение и в отделения
на комплексни онкологични центрове, които
отговарят на изискванията на този стандарт.
3.1. Устройство и оборудване на помещения
та – специфични здравни изисквания.
3.1.1. Помещенията в структурата трябва да
отговарят по размери, разположение, устройство,
оборудване и обзавеждане на действащите нор
мативни актове.
3.1.2. Отделението/клиниката по гръдна хи
рургия разполага с болнични стаи и най-малко
10 болнични легла. Оптималният брой легла в
една болнична стая е две до три. Най-малко две
от стаите са с едно легло. В обособените детски
структури е допустимо разполагането на повече
легла в една стая, но при налична възможност
за пълна изолация между тях.
3.1.2.1. Минималната площ за един болен
в самостоятелна стая е 12 м 2 , а в стая с две и
повече легла – 6,5 м 2 на едно болнично легло.
В стаи, предназначени за деца до 3-годишна
възраст – от 6 до 14 м 2 , а за деца от 3 до 14 го
дини – от 5 до 8 м 2 .
3.1.2.2. Всяка болнична стая трябва да разпо
лага със самостоятелен санитарен възел.
3.1.2.3. В болничните стаи задължително
трябва да бъдат осигурени:
3.1.2.3.1. мивки с течаща студена и топла вода;
3.1.2.3.2. централно и локално осветление;
3.1.2.3.3. аварийно осветление за отделението
за интензивно лечение съгласно Наредба № 10 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“ (ДВ, бр. 24
от 2010 г.);
3.1.2.3.4. резервен енергоизточник (локален,
общоболничен);
3.1.2.3.5. бактерицидни лампи: стационарни
или подвижни;
3.1.2.3.6. климатична инсталация – в следопе
ративните структури;
3.1.2.3.7. централно отопление;
3.1.2.3.8. панел с изходи за кислород, сгъстен
въздух и за аспирация в стаите на отделението
за интензивно лечение.
3.1.2.4. Всяка стая трябва да бъде оборудвана
със средства за дезинфекция на ръцете. Подовата
настилка, стените и мебелите да са от матери
али, позволяващи ежедневно влажно измиване
и дезинфекция.
3.1.2.5. Храненето на болните се организира
индивидуално в болничните стаи, а не в обща
столова.
3.1.3. Отделението/клиниката по гръдна хирур
гия трябва да разполага със следните помещения:
превързочни стаи за асептични и за септични
превръзки, манипулационна, сестринска работна
стая, лекарски кабинети, кабинет на старшата
сестра, съблекалня, кухненски офис, стая за под
готовка на болните за операция или изследване,
санитарни помещения за персонала, помещение
за дезинфекция, складове, коридори. Кабинетите
на началника на отделението/клиниката, стар
шата медицинска сестра и лекарите трябва да са
в обособена част, отделно от болничните стаи.
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3.1.4. Операционна зона (зали, блок) трябва да
е обособена територия на лечебните заведения
за хирургически интервенции и трябва да има:
3.1.4.1. амбулаторна операционна зала към
хирургична клиника/отделение;
3.1.4.2. обособена в операционния блок зала
за еднодневна хирургия и стая за пред- и сле
доперативен престой;
3.1.4.3. осигурени възможности за безпро
блемно транспортиране от подготвителна стая/
зала към операционна зала; от последната – към
стая/зала за възстановяване от анестезия, към
клинично звено за интензивно лечение или към
болнична стая в хирургичен стационар;
3.1.4.4. място за извършване на хирургическа
намеса, разполагащо с оборудване, хирургически
инструментариум, консумативи, пространствени,
комуникационни и санитарно-хигиенни условия
за безпроблемно извършване на операция с не
обходимия обем и сложност.
3.1.5. К л и н и к ата/о т делен ие т о по г р ъд на
хирургия трябва да разполага най-малко с две
операционни зали – за асептични и за септични
операции.
3.1.6. Операционната зала трябва да е разпо
ложена в изолирана, но удобна за комуникация
територия на лечебното заведение. При наличие
на повече от една клиника/отделение с хирургичен
предмет на работа се препоръчва формирането
на операционен блок.
3.1.7. Операционният блок включва:
3.1.7.1. Операционни зали. Препоръчително
е всяка зала да има два входа/изхода, водещи
към помещение за предоперативна подготовка
на болния и помещение за подготовка на хи
рургичния екип.
3.1.7.2. Помещение за подготовка на хирургич
ния екип. Помещението трябва да е оборудвано
с 2 – 3 мивки с течаща студена и топла вода
(вода с кранове, задвижвани с лакът, крак или
фотоклетка); шапки и маски, огледало.
3.1.7.3. Помещение за предоперативна подго
товка на болния с панели на инсталации за кис
лород, за сгъстен въздух и за аспирация; мобилна
лежаща количка; консумативи за подготовка на
болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби
за интубация и др.).
3.1.7.4. Помощни помещения: съблекални,
стая за почивка на операционния екип, стая за
писане на оперативни протоколи и други доку
менти, складове: за инструменти, консумативи,
дезинфектанти, операционно бельо, мръсно опе
рационно бельо и др., коридори, стая за миене на
хирургични инструменти и съдове; помещения
за стерилизация и за преносима апаратура.
3.1.7.5. Операционният блок задължително
разполага със:
3.1.7.5.1. комбинирано осветление в опера
ционните зали; общото осветление трябва да
осигурява до 40 % от необходимата осветеност;
локалното осветление се осигурява от опера
ционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки от
които с мощност 100 вата;
3.1.7.5.2. аварийно резервно осветление (чрез
бързодействащи моторгенератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии), осигуряващи
40 % от осветеността при нормални условия;
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3.1.7.5.3. бактерицидни облъчватели за всяка
операционна зала;
3.1.7.5.4. електрически контакти – 5 до 10 бр.
във всяка операционна зала;
3.1.7.5.5. панели за кислород, за сгъстен въз
дух, за двуазотен окис, за аспирация – по два за
всяка операционна зала/маса;
3.1.7.5.6. климатична инсталация във всяка
операционна зала;
3.1.7.5.7. източници за топла и студена вода в
предоперационното помещение на всяка зала с
мивки – най-малко 2 броя;
3.1.7.5.8. монтирана система за фото- и ви
деодокументация на извършваните операции,
както и оптичен кабел за транслирането им до
аудитория; компютър за оформяне на докумен
тите за извършваните операции;
3.1.7.5.9. разгъната система за вътрешни и
външни комуникации – както меж ду опера
ционните зали, така и с други структури за
диагностика, консултации, снабдяване и други;
3.1.7.5.10. операционният блок ползва цен
трална стерилизация, но може да разполага и
с допълнителен стерилизатор за малки обеми.
3.1.7.6. В операционния блок се спазват пра
вилата за асептика и антисептика:
3.1.7.6.1. Всяка операционна зала текущо се
почиства, измива и дезинфекцира след всяка
операция, а веднъж седмично се подлага на
цялостно почистване и дезинфекция.
3.1.7.6.2. След извършване на септична опера
ция операционната зала се подлага на цялостно
почистване, измиване и дезинфекция, като се
прекратява ползването є за нови операции до
завършване на процедурата.
3.1.7.6.3. Апаратурата и техниката в опера
ционните зали се почистват и дезинфекцират
ежедневно (операционни маси, лампи, електро
каутери, анестезиологичен апарат и количка,
транспортни колички, допълнителна апаратура
за диагностика и операции).
3.1.7.6.4. В операционния блок персоналът влиза
и работи само със специално облекло и обувки.
3.1.7.6.5. След всяка операция хирургичните
инструменти подлежат на механично почистване
и измиване, след което се стерилизират.
3.1.7.7. Достъпът до операционния блок е огра
ничен. Право да влизат в него имат: постоянно
работещият персонал; членовете на хирургичния
и анестезиологичния екип; повиканите консул
танти; пациентите за операция.
3.1.7.8. Потокът на движение на персонала
се регулира и регламентира, като е препоръ
чително при напускане на операционния блок
работещият персонал да сменя операционните
дрехи и обувки (калцуни) с други. Посоката на
движение на болния да бъде: през санитарнопропускателен вход към операционната зала или
към помещение за предоперативна подготовка;
след завършване на подготовката и интубация
болният се въвежда в операционната зала; след
завършване на операцията се извежда в зала
(стая) за събуждане в рамките на операционния
блок или към отделението за интензивно лечение.
3.1.8. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване на хирургичната клиника/отде
ление по гръдна хирургия от второ ниво на
компетентност:
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3.1.8.1. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
перфузори, негативоскоп;
3.1.8.2. хирургичен инструментариум за осъ
ществяване на септични и асептични превръзки,
колички за септични и асептични превръзки;
3.1.8.3. необходимите медицински изделия;
3.1.8.4. системи за аспирация, за сгъстен
въздух, за кислород;
3.1.8.5. сателитни осветителни тела;
3.1.8.6. болнични легла, реанимационни легла;
3.1.8.7. болнични шкафове и гардероби;
3.1.8.8. средства за поддържане на текущи
дезинфекции;
3.1.8.9. операционната зона (зала, зали, блок)
към отделението/клиниката по гръдна хирургия
с второ ниво на компетентност разполага със
следната апаратура и оборудване:
3.1.8.9.1. операционна маса, отговаряща на
специфичните изисквания, необходими за типа
на извършваните хирургични намеси;
3.1.8.9.2. операционна лампа – основна, оси
гуряваща концентрирано осветление на опера
ционното поле;
3.1.8.9.3. сателитно осветително тяло, вклю
чително подвижна лампа;
3.1.8.9.4. електрокаутер;
3.1.8.9.5. апаратура за видеоторакоскопия;
3.1.8.9.6. система за аспирация – централна,
както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
3.1.8.9.7. анестезиологичен апарат, анестези
ологични изделия съгласно Наредба № 10 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“;
3.1.8.9.8. необходими медицински изделия,
специфични за дейността гръдна хирургия;
3.1.8.9.9. ползваната апаратура подлежи на
периодичен контрол за качество, изправност и
безопасност;
3.1.8.9.10. използваната стерилизация за нуж
дите на хирургичните специалности е централна
и локална (всяка операционна зона трябва да
разполага с възможност за локална стерилизация).
3.1.9. Допълнителни условия за осигуряване
на високо качество на медицинските дейности.
3.1.9.1. Лечебното заведение, в което е разпо
ложена клиника/отделение по гръдна хирургия
от второ ниво на компетентност, трябва да
разполага със:
3.1.9.1.2. клинична лаборатория от най-малко
второ ниво на компетентност на територията на
лечебното заведение;
3.1.9.1.3. микробиологична лаборатори я в
структ у рата на лечебното заведение или по
договор на територията на населеното място;
3.1.9.1.4. лаборатория по патофизиология на
дишането;
3.1.9.1.5. структура за бронхоскопия и езофа
госкопия,
3.1.9.1.6. структура по образна диагностика
с възможности за стандартни рентгенови из
следвания, контрастни изследвания, ехография
и изследвания на съдовете;
3.1.9.1.7. апарат за компютърна томография
(КТ) и апарат за магнитно-резонансна томогра
фия (МРТ) на територията на населеното място,
като се осигури 24-часов достъп, включително
в условията на спешност;
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3.1.9.1.8. лечебното заведение трябва да раз
полага с възможност за достъп до структура по
обща и клинична патология – за цитологични,
патохистологични и експресни хистологични
изследвания на територията на населеното място;
3.1.9.1.9. отделение/клиника за интензивно ле
чение от най-малко второ ниво на компетентност
в структурата на лечебното заведение.
3.2. Изисквания за персонал:
3.2.1. В структурата работят най-малко чети
рима лекари, от които най-малко двама трябва да
са с придобита специалност по гръдна хирургия.
3.2.1.1. Началникът на отделението трябва
да има придобита специалност по гръдна хи
рургия. Началникът на отделението трябва да
има най-малко 5-годишен опит след придоби
ване на специалността и да работи предимно
(>50 %) в областта на гръдната хирургия. Освен
посочените изисквания началникът на клиника
трябва да притежава образователна и научна
или научна степен.
3.2.1.2. За осигуряване на качествени ме
дицински грижи за болните съотношението
между лекари и медицински сестри трябва да е
минимум 1:2 или най-малко 8 специалисти по
здравни грижи. Препоръчително е непрекъснато
повишаване на квалификацията по реда на про
дължаващото медицинско обучение. Старшата
медицинска сестра трябва да е с образовател
но-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“.
3.2.1.3. Другите специалисти, участващи в
лечебния процес, като анестезиолози, специа
листи по образна диагностика, специалисти по
обща и клинична патология и специалисти по
инвазивна диагностика, трябва да отговарят на
изискванията, регламентирани в съответните
медицински стандарти.
3.2.1.4. Допълнителни условия за осигуряване
на високо качество в областта на гръдната хи
рургия: Изисквания за персонал в операционна
зона (зали, блок).
3.2.1.4.1. Операционната зона се ръководи от
началник, който е лекар с придобита специалност
по гръдна хирургия. Началникът на операци
онната зона (зали, блок) носи отговорност за
организацията на работата, реда и дисциплината,
спазването на асептиката и антисептиката.
3.2.1.4.2. Във всяка операционна зона задъл
жително работят най-малко две операционни
медицински сестри.
3.2.1.4.3. В операционната зона задължително
работи помощен персонал, който осъществява
санитарно-хигиенната поддръжка, дезинфекцията
на операционните зали между две операции,
изхвърлянето на нечисти и отпадъчни материа
ли, сортирането на мръсно операционно бельо.
3.2.1.4.4. Оперативната намеса се осъществява
от хирургичен екип, който включва: хирург-опе
ратор, който е ръководител на екипа, асистент
или асистенти и операционни медицински сестри.
Броят на членовете на хирургическия екип се
определя от обема и сложността на осъществя
ваната оперативна намеса. Хирургичният екип
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осъществява една операция от извършването на
оперативния разрез до финалното зашиване на
оперативната рана, налагането на превръзка и
стерилно отвеждане на дренажи. При операции
с голям обем е възможно по искане на опера
тора да се формира втори хирургичен екип за
едновременна работа в две оперативни полета,
както и ползването на втора операционна сестра.
3.2.1.4.4.1. Операторът – ръководител на хирур
гичния екип, е хирург с придобита специалност
по гръдна хирургия. Той носи цялата отговорност
за провежданата операция. Функциите на опе
ратор могат да бъдат поети за цялата операция
или етапи от нея от друг член на хирургичния
екип, но само с разрешение на оператора, в не
гово присъствие и под негова асистенция, при
оценка на сложността на операцията, конкрет
ната оперативна ситуация и професионалните
възможности на втория оператор.
3.2.1.4.4.2. Хирургичният екип задължително
включва член на операционния персонал, който
изпълнява помощни функции – съдействие при
обличане на операционни дрехи от хирургичния
екип, подаване на допълнително необходими хи
рургични инструменти, материали и консумативи,
подаване на разтвори, лекарствени продукти,
контрастни вещества и други за интраоперативна
употреба, повикване на консултанти, лаборанти и
други необходими специалисти. Препоръчително
е те да бъдат поети от операционна медицин
ска сестра, която да извършва регистрация във
формуляр на употребените медицински изделия.
3.3. Изисквания към процеса на осъществя
ване на дейността.
3.3.1. Изисквания за вида и обема медицински
дейности. В структурата от второ ниво на компе
тентност се извършват всички видове оперативни
интервенции в областта на гръдната хирургия;
планова и спешна „голяма“, „средна“ и „малка“
торакална хирургия съгласно определените по
сложност групи – II, III и IV, както и еднодневна
торакална хирургия.
3.3.2. В структурата по гръдна хирургия от
второ ниво на компетентност се диагностицира
и лекува следната патология: S22 – Счупване на
ребро/ребра, стернум и гръдна част на гръбначния
стълб; S23 – Изкълчване, навяхване и разтягане
на ставите и ставните връзки на гръдния кош;
S25 – Травми на кръвоносните съдове на гръдния
кош; Т17 – Чуждо тяло в дихателните пътища;
S27.0 – Травматичен пневмоторакс; S27.1 – Трав
матичен хемоторакс; S27.2 – Травматичен хе
мопневмоторакс; S27.7 – Множествени травми
на вътрегръдните органи; Т79.7 – Травматичен
подкожен емфизем; Т81.8 – Подкожен емфизем
като резултат от процедура; J85 – Абсцеси на бе
лия дроб и медиастинума; J86 – Пиоторакс; J90 и
J91 – Плеврални изливи; J92 – Плеврални сраст
вания; J93 – Пневмоторакс; J94.2 – Хемоторакс;
J94.8 – Хидроторакс; J95 – Респираторни нару
шения след медицински процедури; J98.1 – Бе
лодробен колапс (ателектаза); J98.5 – Болести на
медиастинума; J98.6 – Болести на диафрагмата;
D15 – Доброкачествени новообразувания на дру
ги и неуточнени органи в гръдния кош.
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3.3.3. Описание на диагностично-лечебни
процедури (Списък на операциите) в областта
на гръдната хирургия, които се извършват в
структурата по гръдна хирургия от второ ниво
на компетентност:
3.3.3.1. Операции с „голям“ обем и сложност
(II група):
3.3.3.1.1. Пулмонектомия или частични ре
зекции на белия дроб;
3.3.3.1.2. Атипични резекции на белия дроб
за тумори, кисти и були;
3.3.3.1.3. Енуклеация при доброкачествени
белодробни тумори или кисти;
3.3.3.1.4. Обемредуцираща белодробна резек
ция – едностранна или двустранна;
3.3.3.1.5. Бронхотомия за чуждо тяло;
3.3.3.1.6. Отстраняване на вродена или при
добита трахеоезофагеална фистула;
3.3.3.1.7. Видеоасистирана торакална хирургия
за спонтанен пневмоторакс с булектомия и/или
булорафи я, атипични к линовидни резек ции,
фенестрация на перикарда и др.;
3.3.3.1.8. Операции за вродени деформации
на гръдния кош;
3.3.3.1.9. Частична резекция на гръдната стена
без оформяне на огромни дефекти, налагащи
реконструкция;
3.3.3.1.10. Торакопластика;
3.3.3.1.11. Торакофренотомия;
3.3.3.1.12. Оментопластика и миопластика
при емпием, включително постпулмонектоми
чен емпием;
3.3.3.1.13. Трансторакални и абдоминални
операции при болести на диафрагмата;
3.3.3.1.14. Резекция на шиен, интраторакален
или епифренален дивертикул;
3.3.3.1.15. Операция на Торек;
3.3.3.1.16. Операции на терминалния езофаг
с абдоминален достъп, чревни анастомози или
ентеростомии;
3.3.3.1.17. Опера ц ии п ри рет рос т ерна л ни
струми;
3.3.3.1.18. Хемоторакс (декаютаж, реоперация,
ревизия);
3.3.3.1.19. Оперативна обработка на критични
съдови структури с директен шев.
3.3.3.2. Операции със „среден“ обем и сложност
(III група):
3.3.3.2.1. Торакотомия за сърдечен масаж;
3.3.3.2.2. Торакотомия за отворена белодробна
биопсия;
3.3.3.2.3. Експлоративна торакотомия с биоп
сии за стадиране;
3.3.3.2.4. Торакотомия за спонтанен пневмо
торакс с абразия на плеврата или плевректомия;
3.3.3.2.5. Торакотомия за симпатектомия;
3.3.3.2.6. VATS диагностични биопсии на бял
дроб, плевра, медиастинални лимфни възли и
формации; талкова плевродеза, санация и дебрид
ман на емпиемна кухина и други;
3.3.3.2.7. Предна медиастинотомия;
3.3.3.2.8. Прескаленна биопсия по Daniels;
3.3.3.2.9. Медиастиноскопия;
3.3.3.2.10. Поставяне на интраплеврален тръбен
дрен със или без троакар при пневмоторакс и
плеврални изливи;
3.3.3.2.11. Дрениране на медиастинума;
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3.3.3.2.12. Резекция на шийно ребро, резекция
на едно ребро или на повече ребра самостоятелно;
3.3.3.2.13. Цервикална езофагостома;
3.3.3.2.14. Гастростомия;
3.3.3.2.15. Трахеостомия;
3.3.3.2.16. Операции за липом на шията;
3.3.3.2.17. Операции при срединни и латерални
кисти и фистули в шийната област.
3.3.3.3. Операции с „малък“ обем и сложност
(IV група):
3.3.3.3.1. Кожно-мускулна биопсия на ниво
шия и гръден кош;
3.3.3.3.2. Първична обработка на рана на шия
и гръден кош;
3.3.3.3.3. Инцизия на абсцес, фурункул или
флегмон на шията и гръдната стена;
3.3.3.3.4. Корекция и пластика на вициозни
цикатрикси на шията и гръдната стена;
3.3.3.3.5. Промивка на плевралната кухина при
поставен интраплеврален катетър с инстилиране
на медикаменти или ензими.
3.3.3.4. Оперативни интервенции, подходящи
за „еднодневна“ хирургия:
3.3.3.4.1. Прескаленна биопсия по Daniels;
3.3.3.4.2. Предна медиастинотомия;
3.3.3.4.3. Биопсии и екстирпации на формации
на гръдната стена;
3.3.3.4.4. Талкова плевродеза посредством
видеоасистирана торакална хирургия;
3.3.3.4.5. Симпатектомия посредством видео
асистирана торакална хирургия;
3.3.3.4.6. Биопсии на бял дроб, плевра и меди
астинум посредством видеоасистирана торакална
хирургия.
3.3.3.5. Спешни оперативни интервенции:
3.3.3.5.1. Операции с „много голям“ обем и
сложност, високоспециализирана хирургия (I група):
3.3.3.5.1.1. Реконструктивни и пластично-въз
становителни операции на трахео-бронхиалното
дърво;
3.3.3.5.1.2. Частични белодробни резекции,
разширени или конвенционални;
3.3.3.5.1.3. Операции при плеврален емпием;
3.3.3.5.1.4. Операции при усложнени диафраг
мални хернии;
3.3.3.5.1.5. Пластично-възстановителни опе
рации на гръдната стена;
3.3.3.5.1.6. Екстирпаци я/су т у ра на х рано
провода.
3.3.3.5.2. Операции с „голям“ обем и сложност
(II група):
3.3.3.5.2.1. Фиксиране на гръден капак;
3.3.3.5.2.2. Пулмонектомия;
3.3.3.5.2.3. Атипична резекция на бял дроб;
3.3.3.5.2.4. Сутура на белия дроб при пер
систираща хемораги я и гол яма паренхимна
пропускливост;
3.3.3.5.2.5. Сутура на миокарда и други кри
тични съдови структури;
3.3.3.5.2.6. Операция при коагулирал хемо
торакс;
3.3.3.5.2.7. Операции при травматична диа
фрагмална херния;
3.3.3.5.2.8. Шийна езофагостома и гастрос
томия;
3.3.3.5.2.9. Езофаготомия и екстракция на
чужди тела;
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3.3.3.5.2.10. Торакотомия или стернотомия
като оперативен достъп;
3.3.3.5.2.11. Фенестрация на перикарда, де
финитивна хемостаза и аеростаза посредством
видеоасистирана торакална хирургия.
3.3.3.5.3. Операции със „среден“ обем и сложност
(III група):
3.3.3.5.3.1. Трахеостома;
3.3.3.5.3.2. Сутура на трахея;
3.3.3.5.3.3. Сутура на хранопровод;
3.3.3.5.3.4. Лигиране на торакален проток;
3.3.3.5.3.5. Поставяне на един или повече
интраторакални аспирационни дренажи със или
без троакар;
3.3.3.5.3.6. Дренаж на медиастинума;
3.3.3.5.3.7. Фенестрация на перикарда със
субксифоидален достъп;
3.3.3.5.3.8. Обработка на гръден дефект;
3.3.3.5.3.9. Диагностика при гръдна травма по
средством видеоасистирана торакална хирургия.
3.3.3.5.4. Операции с „малък“ обем и сложност
(IV група):
3.3.3.5.4.1. Първична хирургична обработка на
рана на шията и/или гръдната стена;
3.3.3.5.4.2. Херметизираща превръзка при
открит пневмоторакс;
3.3.3.5.4.3. Крикотомия;
3.3.3.5.4.4. Плеврална пункция – диагностична
и терапевтична;
3.3.3.5.4.5. Перикардна пункция.
3.4. Изисквания към организацията на дей
ността и вътрешните и външни взаимодействия.
3.4.1. Прием на болни.
3.4.1.1. Приемът на болни в отделението/
клиниката по гръдна хирургия се осъществява
чрез диагностично-консултативен кабинет (при
емен кабинет). Неговото устройство отговаря на
изискванията на раздел III, т. 2.1.1.
3.4.1.2. Приемният кабинет разполага с теле
фонна или друга връзка с отделението/клиниката
по гръдна хирургия и е оборудван със: апарат
за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп,
хирургични инструменти и превързочни ма
териали за амбулаторни превръзки, дренажи,
лекарствен шкаф.
3.4.1.2.1. При постъпване на спешно болен хи
рургът в приемния кабинет е задължен да приеме
документацията и указанията от насочващата
структура и/или от придружаващото медицинско
лице, да снеме анамнеза, да осъществи основен
клиничен преглед и да назначи необходимия
обем спешни биохимични и инструментални
изследвания. При уточнена диагноза или продъл
жаващи диференциално-диагностични търсения
пациентът се хоспитализира в хирургичната
клиника/отделение. В историята на заболяването
се отразяват назначенията за по-нататъшната
диагностика, лечение, предоперативна подготов
ка и др. Осъществяват се спешни консултации
с анестезиолог, кардиолог и други специалисти
според спецификата на заболяването или въз
растта на пациента.
3.4.1.2.2. При постъпване на пациент в планов
порядък хирургът назначава необходимите допъл
нителни изследвания и консултации (кардиолог,
анестезиолог и други специалисти), проверява
документацията от осъществените изследвания
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в доболничния етап, подготвя документацията
за хоспитализация (история на заболяването,
други задължителни формуляри).
3.4.1.2.3. Спешно или планово постъпващите
пациенти се подлагат на задължителен санитар
но-хигиенен преглед и обработка.
3.4.2. Предоперативен период.
3.4.2.1. Клиничният преглед на хирургичния
пациент е специфична диагностична процедура,
която има две цели:
3.4.2.1.1. К линичен диагностичен преглед
(КДП) – изяснява характера на заболяването,
неговата органна локализация и топика, влия
нието или засягането от основното заболяване
на съседни органи и системи, необходимостта
от оперативна намеса (показания за операция),
нейния очакван обем, избор на оперативен достъп
и оперативна техника, прогноза за очаквания
резултат и изход. К линичният диагностичен
преглед включва следните основни компоненти:
3.4.2.1.1.1. анамнеза, насочена към уточнява
не на основното заболяване, неговата органна
локализация, характер, разпространение в съ
седни органи и структури, наличие на спешни
индикации за операция;
3.4.2.1.1.2. физикален преглед, насочен към
уточняване на органната локализация на за
боляването, неговото разпространение и/или
ангажиране на съседни органи и структури,
стадии на онкологично заболяване, симптоми,
подкрепящи тезата за спешно състояние или
спешни индикации за операция;
3.4.2.1.1.3. назначаване и провеждане на би
охимични, микробиологични, вирусологични и
други специализирани лабораторни изследвания,
насочени към уточняване на основното заболя
ване и неговите усложнения;
3.4.2.1.1.4. назначаване и изпълнение на ин
струментални изследвания в обем, уточняващ
характера на основното заболяване и неговите
усложнения, прецизиращ индикациите за опе
рация, евентуалния необходим лечебен обем на
операцията, възможните варианти на оперативно
или алтернативно нехирургическо третиране на
заболяването;
3.4.2.1.1.5. провеждане на консултации със
специалисти от други клинични специалности,
насочени към уточняване на диагнозата, пока
занията за операция и причините за спешност.
3.4.2.1.2. К линичен преглед за оценка на
оперативния риск (КПООР) – представлява ос
новно задължение на хирурга и анестезиолога
при уточнени показания за операция и взето
решение за извършване на планова или спешна
хирургическа намеса. КПООР уточнява общо
то състояние на пациента, наличието на при
дружаващи заболявания, шансовете да понесе
необходимата анестезия и хирургична намеса, в
резултат на което се уточняват оперативният риск
и факторите, които го повишават. Клиничният
преглед за оценка на оперативния риск включва
следните основни компоненти:
3.4.2.1.2.1. анамнеза, насочена към уточня
ване на минали заболявания, придружаваща
патология и повлияване на общото състояние
от основното заболяване, имащи значение за
правилна оценка на оперативния риск, за вида
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и обема на предоперативната подготовка с цел
максимално подобряване на кондицията на бол
ния и осигуряване на успешен безпроблемен
завършек на хирургичната намеса;
3.4.2.1.2.2. физикален преглед, насочен към
установяване на данни за здравното състояние
на пациента, за наличието на придружаващи
заболявания или повлияване на статуса от ос
новното заболяване или от минали страдания;
3.4.2.1.2.3. назначаване и провеждане на био
химични и други лабораторни тестове, на инстру
ментални изследвания и консултации със специ
алисти от други клинични специалности, за да се
обективизира здравното състояние на пациента
с оглед правилната оценка на оперативния риск.
3.4.2.1.2.4. Стандартният КПООР включва за
дължителни консултации с кардиолог, а за деца до
18 години – и с педиатър. Този процес завършва
с преданестезиологичен преглед/консултация с
оценка на оперативния риск по скалата на АSA
(Аmerican Society of Anaestesiologists) или друга
възприета система, изграждане на становище за
безопасността, индикациите и контраиндикаци
ите на предстоящата анестезия, планиране на
възможните анестетични техники и средствата
за тяхното провеждане.
3.4.2.1.2.5. Окончателната преценка на опера
тивния риск се прави от хирурга-оператор – при
условия на спешност и/или от лекарски хирур
гически колегиум. Тази преценка се съгласува
с анестезиолог, а при наличие на специфични
причини – и с други специалисти-клиницисти
(лекарски консилиум).
3.4.2.1.2.6. Заключителната оценка на опера
тивния риск се съобщава и обсъжда с пациен
та и неговите близки. При отказ от операция
заради висок оперативен риск е необходимо
информираното съгласие на пациента, както и
препоръки за възможното поведение и лечение,
информация за риска за живота, за възможните
усложнения, прогноза за изхода от болестта,
евентуална препоръка за оперативно лечение
само в условия на спешност.
3.4.2.2. При индикации за операция и вземане
на решение за извършване на такава се изисква
назначаване и провеждане на лечебни мероприя
тия – подготовка за операция с цел осигуряване
на оптимално здравно състояние на пациента и
снижаване на оперативния риск. Подготовката за
операция включва назначените от консултанта и
от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други
средства и мерки по отношение на:
3.4.2.2.1. предстоящата анестезия – клиничен
преглед и подготовка на пациента за анестезия
в съответствие с Наредба № 10 от 2010 г. за ут
върждаване на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“;
3.4.2.2.2. антиалергична подготовка при анам
нестични данни и след предходно тестуване;
3.4.2.2.3. кардиологична подготовка, лечение
на сърдечно-съдови заболявания, профилактика
на кардиологични усложнения; тромбоемболична
профилактика и лечение;
3.4.2.2.4. антибактериална профилактика и
лечение, саниране на придружаващи заболя
вания и усложнения с възпалителен характер,
профилактика на сепсис;
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3.4.2.2.5. друга специфична подготовка, свър
зана с предходно заболяване на орган или сис
тема (дихателна, урогенитална, нервна и др.)
или с ендокринно заболяване (захарен диабет,
тиреотоксикоза и др.).
3.4.2.3. Всички факти и заключения, устано
вени в резултат на КДП и КПООР, планът за
предстоящата операция и възможните варианти
за оперативно поведение (включително алтерна
тивни способи), възможните рискове, странични
явления и усложнения (интра- и следоперативни),
необходимостта от анестезия и използване на
кръв и кръвни продукти с техния допълнителен
риск и възможни усложнения, както и очакваният
изход от болестта и от операцията се съобщават и
обясняват на болния по достъпен и разбираем от
него начин – устно и в писмена форма, съгласно
разпоредбите на Закона за здравето.
3.4.2.4. Резултатите от КДП и КПООР се
вписват в „Предоперативна епикриза“, която е
част от „Историята на заболяването“ (ИЗ). Пред
оперативната епикриза при спешни състояния се
попълва от хирурга-оператор, който обосновава
показанията за спешна операция и вероятния є
вид. При планови операции предоперативната
епикриза се докладва и обсъжда на лекарски
колегиум и взетото решение и оценката на опе
ративния риск се вписват от лекуващия лекар.
3.4.2.4.1. Предоперативната епикриза включ
ва титулна част (трите имена, възраст, дата и
номер на ИЗ), предоперативна диагноза, данни
от анамнезата и физикалния статус в подкрепа
на основното и придружаващите заболявания,
резултати от биохимичните, инструменталните
и други изследвания; списък на проблемите, по
качващи оперативния риск, и необходимите про
филактични мерки; оценка на оперативния риск;
препоръки за предстоящата операция – обем,
избор на поведение, интраоперативна диагно
стика, профилактични мерки. При онкологични
забол явани я се отразяват предоперативни ят
стадий на болестта, оценка на операбилността
и хистологична диагноза.
3.4.3. Операции.
3.4.3.1. Всички пациенти с потвърдени показа
ния за хирургична намеса подлежат на включване
в оперативна програма. Оперативната програма
може да бъде дневна или седмична. Тя подлежи
на корекция при възникнали спешни операции,
включвани в дневната програма с приоритет, или
при други обективни обстоятелства. Оперативната
програма се съставя от началника на отделението/
клиниката на базата на доклади от лекуващите ле
кари след предоперативно обсъждане на лекарски
колегиум. При спешни операции показанията се
потвърждават, а срокът и операторът се определят
от началника на отделението/клиниката или от
ръководителя на дежурния екип.
3.4.3.2. На вси чк и болни, под ложени на
оперативна намеса в операционната зала, се
осъществява предоперативен, интраоперативен
и следоперативен контрол и наблюдение от хи
рургичния и анестезиологичния екип. Същото
се отнася и за амбулаторните операции, чийто
обем според хирурга-оператор изисква участие
и контрол от анестезиолог.
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3.4.3.3. Избор на метод за обезболяване. Мест
ното обезболяване се извършва от хирурга-опе
ратор при наблюдение на общото състояние от
анестезиологичен екип, ако това е необходимо.
Всички други видове анестезия се организират
и провеждат от анестезиологичен екип съгласно
изискванията на Наредба № 10 от 2010 г. за ут
върждаване на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“. Тези изисквания важат
и при извършване на амбулаторна и еднодневна
хирургия. Изборът на анестезия принадлежи на
анестезиологичния екип, като се вземат предвид
видът на операцията, очакваният обем на хирур
гичната намеса, предполагаемата кръвозагуба,
при отчитане на общото състояние на болния,
предоперативните заболявания, спешното със
тояние, оценката на общия и оперативния риск.
3.4.3.4. Изборът на оперативен метод се базира
на следните принципи:
3.4.3.4.1. Да не доведе до по-голямо увреждане
на болния.
3.4.3.4.2. Теоретично и практическо владеене
на оперативните техники.
3.4.3.4.3. Да доведе до решаване на болестния
проблем, т.е. до излекуване, или да се облекчи
състоянието на болния.
3.4.3.4.4. Да има условия за интраоператив
но доуточняване на диагнозата и за справяне с
възможните хирургични усложнения.
3.4.3.4.5. Изборът на операция при амбулатор
на и еднодневна хирургия се решава по инди
видуализирани показания, при стандартизиран
протокол на лечение, при осигурени мерки за
безопасност на пациента.
3.4.3.4.6. За интраоперативно доуточняване на
диагнозата за дефинитивно вземане на решения
относно вида и обема на хирургическата наме
са хирургическият екип трябва да разполага с
необходимото оборудване и да владее диагнос
тични техники.
3.4.3.4.7. При спешни състояния хирургически
ят екип прецизира решенията си в три степени:
3.4.3.4.7.1. решение за предприемане на жи
вотоспасяваща намеса;
3.4.3.4.7.2. покана към консултант;
3.4.3.4.7.3. транспортиране на болния в клини
ка/отделение по гръдна хирургия с диагностични
и терапевтични възможности за решаване на
конкретния медицински проблем.
3.4.3.5. При извършване на хиру ргически
намеси с голям обем и сложност хирургичният
екип трябва да има условия за взаимодействие с
хистологична лаборатория и лекар с придобита
специалност по обща и клинична патология.
3.4.3.6. Оперативната находка, видът на прило
жената операция, както и евентуалните интрао
ператвни компликации се отразяват в оперативен
протокол. Оперативният протокол има титулна
част и в него се описват оперативната диагноза,
видът на операцията, избраният оперативен дос
тъп, установената оперативна находка, извърше
ните интраоперативни диагностични процедури,
обосновката за избрания оперативен подход,
техническите етапи на извършваната хирурги
ческа намеса, резултатите от интраоперативните
патоморфологични изследвания, възникналите
усложнения и взетите спрямо тях мерки, поста
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вените дренажи и условията при завършване на
операцията. Препоръчително е използването на
схеми при сложна интраоперативна находка.
3.4.3.7. В ИЗ операторът и анестезиологът
отразяват назначенията за следоперативни из
следвания и необходимите лекарствени продукти,
техния обем и дозировка.
3.4.4. Следоперативен период.
3.4.4.1. Хирургическият екип осигурява посто
янно наблюдение в следоперативния период на
локалния статус и общото състояние на болния,
на количеството и вида на отделяните през
дренажите секрети, на жизнените показатели
и резултатите от лабораторните изследвания.
При поставяне на пациента в отделение за
интензивно лечение следоперативният контрол
и мониторирането се извършват съвместно от
анестезиолог-реаниматор и лекар с придобита
специалност по гръдна хирургия.
3.4.4.2. Следоперативното наблюдение, грижите
и изписването на пациентите след еднодневна
хирургия се извършват от оперативния и анесте
зиологичния екип. Същите екипи осъществяват
наблюдение и контрол за състоянието на пациента.
3.4.4.3. Хирургът-оператор провежда хирур
гическото наблюдение, което включва срока за
отстраняване на дренажи, сонда, катетър и други.
Той извършва контрол на хирургическата рана и
определя вида на необходимата превръзка, както
и условията за изписване, домашно наблюдение
и конт рол след изписването – краткосрочен
или дългосрочен контрол. При показания той
определя необходимостта от диспансеризация,
рехабилитация и др.
3.4.4.4. Болни със септични състояния и услож
нения задължително се изолират в септични стаи,
обслужвани с отделни инструменти и материали
за превръзка, с допълнителни дрехи (препоръ
чително за еднократна употреба) на персонала
и ръкавици, с отделно сортиране и извозване на
мръсно бельо и отпадъчни материали.
3.4.5. Отделението/клиниката по гръдна хи
рургия разполага задължително с вътрешнокому
никативни връзки (стационарни или/и мобилни
телефони) между кабинети, манипулационна,
превързочни, операционен блок, отделение за
интензивно лечение, приемен кабинет, както
и инсталация за повикване в болничните стаи
(светлинно-информационна, светлинно-блоки
раща, звукова, комбинирана). Чрез сигнализи
ращите системи и постоянното наблюдение от
медицинските сестри трябва да се осигури бърз
контакт на лекар и хоспитализиран пациент при
възникнали спешни състояния.
3.4.6. Еднодневна хирургия се изпълнява в
обособени хирургични отделения към болници
или към лечебни заведения за извънболнична
помощ, с разкрити легла за лечение и наблюде
ние до 48 часа, включващи операционна зала и
инструментариум за еднодневни операции, стаи
с легла за няколкочасов престой и наблюдение
на пациентите след анестезия и хирургическа
намеса, стая за персонала, склад, сервизни по
мещения. Звеното може да ползва хирургичен и
анестезиологичен персонал от основните хирур
гични отделения (клиники), както и от общите
обслужващи звена.
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3.4.7. Амбулаторните процедури от обхвата на
медицинската специалност „Гръдна хирургия“
се изпълняват в лечебни заведения за болнична
помощ, комплексни онкологични центрове и
лечебни заведения за извънболнична помощ с
легла по отношение на пациенти, чието състоя
ние не налага непрекъснат престой в лечебното
заведение, съгласно изискванията на Национал
ния рамков договор за медицинските дейности.
3.5. Изисквания към резултата от осъщест
вяване на дейността.
3.5.1. Количествени показатели за осъществя
ване на дейността в отделението/клиниката по
гръдна хирургия – минимални (задължителни)
изисквания за годишен обем на медицинските
дейности:
3.5.1.1. най-малко 300 операции годишно, като
50 % от тях трябва да са с „голям“ и „среден“
обем и сложност;
3.5.1.2. използваемостта на леглата не трябва
да е по-ниска от 200 дни на година;
3.5.1.3. преминалите болни на едно болнично
легло не трябва да са по-малко от 40 за една
година;
3.5.1.4. средният болничен престой не трябва
да е по-висок от 6 дни;
3.5.1.5. предоперативният престой не трябва
да превишава 2 дни;
3.5.1.6. оперативната активност не трябва да
е по-ниска от 60 %.
3.5.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност:
3.5.2.1. следоперативните усложнения не трябва
да са повече от 1,5 %;
3.5.2.2. леталитетът не трябва да е по-висок
от 1,1 %.
В. Тре т о н и во на ком пе т ен т нос т.
Дейности по специалността „Гръдна хирургия“
от трето ниво на компетентност се извършват
в отделения/клиники по гръдна хирургия на
болници за активно лечение, в отделения/кли
ники по хирургия и сърдечно-съдова хирургия
на болници за активно лечение и в отделения
на комплексни онкологични центрове, които
отговарят на изискванията на този стандарт.
3.1. Устройство и оборудване на помещения
та – специфични здравни изисквания – прилагат
се разпоредбите на раздел „Б. Второ ниво на
компетентност“, т. 3.1.1 – 3.1.8.8.
3.1.1. Операционна зона (зала, зали, блок)
към отделението/клиниката по гръдна хирургия
с трето ниво на компетентност разполага и със
следната апаратура и оборудване:
3.1.1.1. операционни маси – 3 броя, отговаря
щи на специфичните изисквания, необходими
за типа на извършваните хирургични намеси;
3.1.1.2. операционни лампи – 3 броя – основ
ни, осигуряващи концентрирано осветление на
операционното поле;
3.1.1.3. сателитно осветително тяло, включи
телно подвижна лампа;
3.1.1.4. електрокаутер, при възможност ултра
сижън и/или лигашур;
3.1.1.5. апаратура за видеоторакоскопска хи
рургия и медиастиноскопия;
3.1.1.6. система за аспирация – централна,
както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
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3.1.1.7. анестезиологичен апарат, анестезиоло
гични изделия съгласно изискванията на Наредба
№ 10 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“;
3.1.1.8. необходими медицински изделия, спе
цифични за дейността гръдна хирургия;
3.1.1.9. ползваната апарат у ра подлеж и на
периодичен контрол за качество, изправност и
безопасност;
3.1.1.10. използваната стерилизация за нуждите
на хирургичните специалности е централна и
локална; всяка операционна зона трябва да раз
полага с възможност за локална стерилизация.
3.1.2. Допълнителни условия за осигуряване
на високо качество на медицинските дейности.
3.1.2.1. Лечебното заведение, в което е раз
положено клиника/отделение по гръдна хирур
гия от трето ниво на компетентност, трябва да
разполага със:
3.1.2.1.1. клинична лаборатория от второ или
трето ниво на компетентност на територията на
лечебното заведение;
3.1.2.1.2. микробиологична лаборатория в
структ у рата на лечебното заведение или по
договор на територията на населеното място;
3.1.2.1.3. лаборатория по патофизиология на
дишането;
3.1.2.1.4. структура за бронхоскопия и езо
фагоскопия;
3.1.2.1.5. структура по образна диагностика
с възможности за стандартни рентгенови из
следвания, контрастни изследвания, ехография
и изследвания на съдовете;
3.1.2.1.6. апарат за компютърна томография
(КТ), както и апарат за магнитнорезонансна
томография (МРТ) на територията на населе
ното място, като се осигури 24-часов достъп,
включително в условията на спешност;
3.1.2.1.7. лечебното заведение трябва да раз
полага с възможност за достъп до структура по
обща и клинична патология – за цитологични,
патохистологични и експресни хистологични из
следвания, на територията на населеното място;
3.1.2.1.8. вирусологична лаборатория в струк
турата на лечебното заведение или по договор
на територията на населеното място;
3.1.2.1.9. отделение/клиника за интензивно
лечение от т рето ниво на компетентност в
структурата на лечебното заведение.
3.2. Изисквания за персонал:
3.2.1. В структурата работят най-малко шести
ма лекари, от които най-малко трима трябва да
са с придобита специалност по гръдна хирургия.
3.2.2. Началникът на клиниката/отделението
трябва да притежава специалност по гръдна
хирургия и най-малко 10-годишен опит след
придобиване на специалността, както и да из
вършва предимно (>50 %) операции с „много
голям“ и „голям“ обем и сложност в областта на
гръдната хирургия. Освен посочените изисквания
началникът на клиника трябва да притежава
образователна и научна или научна степен.
3.2.3. За качествени медицински грижи за
болните се препоръчва съотношение 1:2 меж
ду лекари и медицински сестри в клиника/
отделение по гръдна хирургия или минимум 12
специалисти по здравни грижи. Препоръчително
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е допълнителното повишаване на квалифика
цията с участие в продължаващо медицинско
обучение. Старшата медицинска сестра трябва
да е с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“.
3.2.4. Дру гите специа листи, у частващи в
лечебния процес, като анестезиолози, специа
листи по образна диагностика, специалист по
обща и клинична патология и специалисти по
инвазивна диагностика, трябва да отговарят на
изискванията, регламентирани в съответните
медицински стандарти.
3.2.5. Допълнителни условия за осигуряване
на високо качество в областта на гръдната хи
рургия – прилагат се разпоредбите на раздел „Б.
Второ ниво на компетентност“, т. 3.2.1.4.
3.3. Изисквания към процеса на осъществя
ване на дейността.
3.3.1. Изисквания за вида и обема медицински
дейности. В структурата от трето ниво на компе
тентност се извършват всички видове оперативни
интервенции в областта на гръдната хирургия;
планова и спешна „много голяма“, „голяма“ и
„средна“ торакална хирургия съгласно опреде
лените по сложност групи – I, II и III, както и
еднодневна торакална хирургия.
3.3.2. В клиниката/отделението по гръдна
хирургия от трето ниво на компетентност се
диагностицира и лекува следната патология:
3.3.2.1. посочените в раздел „Б. Второ ниво
на компетентност“, т. 3.3.2;
3.3.2.2. С 15 – Злокачествени новообразувания
на хранопровода; С 33 – Злокачествени ново
образувания на трахеята; С 34 – Злокачествени
новообразувания на бронхите и белия дроб;
С 37 – Злокачествени новообразувания на тимуса;
С 38 – Злокачествени новообразувания на сърцето,
медиастинума и плеврата; С 39 – Злокачествени
новообразувания с други и неточно определени
локализации на дихателните органи и гръдния кош.
3.3.3. Описание на диагностично-лечебни
процедури (списък на операциите) в областта
на гръдната хирургия, които се извършват в
отделението/клиниката по гръдна хирургия от
трето ниво на компетентност:
3.3.3.1. Операции с „много голям“ обем и сложност, високоспециализирана хирургия (I група):
3.3.3.1.1. Реконструктивни и пластични опе
рации на трахеобронхиалното дърво със или без
белодробна резекция;
3.3.3.1.2. Разширени пулмонектомия или час
тични резекции на белия дроб (екстраплеврална,
с интраперикардна обработка на съдовете и/или
резекция на съседни органи и структури);
3.3.3.1.3. Сегментна резекция на белия дроб;
3.3.3.1.4. Едноетапни двустранни белодроб
ни операции с последователни торакотомии,
„clamshell“ разрез, срединна стернотомия;
3.3.3.1.5. Стернолапаротомия за едноетапна
операция при двустранна белодробна ехино
кокоза, съчетана с чернодробна ехинококоза и
ехинококоза на слезката;
3.3.3.1.6. Плевректомия с декортикация на
белия дроб;
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3.3.3.1.7. Екстирпация на големи медиасти
нални тумори чрез торакотомия или стерното
мия/„clamshell“ разрез със или без резекция на
съседни органи и структури;
3.3.3.1.8. Резекция и реконструкция на гръдната
стена и стернума при големи дефекти;
3.3.3.1.9. Коректурна торакопластика със или
без миопластика или оментопластика;
3.3.3.1.10. Видеоасистирана торакална хирур
гия (със или без миниторакотомия), белодробни
резекции, екстирпация на медиастинални тумори,
плевректомия и декортикация, обемредуцираща
операция (едностранна или двустранна), операции
на лимфния проток и др.;
3.3.3.1.11. Белодробна трансплантация – ед
нобелодробна или сърце – бял дроб;
3.3.3.1.12. Резекции, реконструктивни и плас
тични операции на хранопровода чрез торакален,
абдоминален или торако-абдоминален достъп;
3.3.3.1.13. Резекции на хранопровода посред
ством видеоасистирана торакална или лапа
роскопска хирургия;
3.3.3.1.14. Тромбектоми я на белодробната
артерия;
3.3.3.1.15. Отстраняване на вродена или при
добита трахеоезофагеална фистула;
3.3.3.1.16. Резекционни и реконструктивни опе
рации при първични и рецидивни злокачествени
заболявания на млечната жлеза.
3.3.3.2. Операции с „голям“ обем и сложност
(II група):
3.3.3.2.1. посочени т е в раздел „Б. Вт оро
ниво на компетентност“, т. 3.3.3.1.2 – 3.3.3.1.5 и
3.3.3.1.7 – 3.3.3.1.19;
3.3.3.2.2. пулмонектомия или частични резек
ции на белия дроб (билобектомия, лобектомия,
полисегментна резекзия и сегментна резекция);
3.3.3.2.3. операции върху гръдния проток;
3.3.3.2.4. резекционни операции при първич
ни и рецидивни злокачествени заболявания на
млечната жлеза.
3.3.3.3. Операции със „среден“ обем и сложност
(III група):
3.3.3.3.1. посочените в раздел 3 „Второ ниво
на компетентност“, т. 3.3.3.2.
3.3.3.4. Оперативни интервенции, подходящи
за „еднодневна“ хирургия:
3.3.3.4.1. посочените в раздел „Б. Второ ниво
на компетентност“, т. 3.3.3.4.
3.3.3.5. Спешни оперативни интервенции:
3.3.3.5.1. Операции с „много голям“ обем
и сложност (I група), високоспециализирана
хирургия:
3.3.3.5.1.1. посочените в раздел „Б. Второ ниво
на компетентност“, т. 3.3.3.5.1;
3.3.3.5.1.2. операции при билиобронхиални
фистули;
3.3.3.5.1.3. операция за трахео-езофагеална
фистула.
3.3.3.5.2. Операции с „голям“ обем и сложност
(II група): посочените в раздел „Б. Второ ниво
на компетентност“, т. 3.3.3.5.2.
3.3.3.5.3. Операции със „среден“ обем и слож
ност (III група): посочените в раздел „Б. Второ
ниво на компетентност“, т. 3.3.3.5.3.
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3.4. Изисквания към организацията на дей
ността и вътрешните и външните взаимодейст
вия – прилагат се разпоредбите на раздел „Б.
Второ ниво на компетентност“, т. 3.4.
3.5. Изисквания към резултата от осъщест
вяване на дейността:
3.5.1.Количествени показатели за осъществя
ване на дейността – минимални (задължителни)
изисквания за годишен обем на медицинските
дейности:
3.5.1.1. най-малко 500 операции годишно,
като 50 % от тях трябва да са с „много голям“
и „голям“ обем и сложност;
3.5.1.2. използваемостта на леглата не трябва
да е по-ниска от 250 дни на година;
3.5.1.3. преминалите болни на едно болнично
легло не трябва да са по-малко от 45 за една
година;
3.5.1.4. средният болничен престой не трябва
да е по-висок от 7 дни;
3.5.1.5. предоперативният престой не трябва
да превишава 2 дни;
3.5.1.6. оперативната активност не трябва да
е по-ниска от 70 %;
3.5.1.7. следоперативните усложнения, нуж
даещи се от хирургична корекция/операция, не
трябва да са по-вече от 1,5 %;
3.5.1.8. леталитетът не трябва да е по-висок
от 2,0 %;
3.5.1.9. смъртност та след п улмонек томи я
(6 – 8 %), лобек т ом и я (<2 %), езофа г еа л на
резекция и едногодишна преживяемост след
белодробна трансплантация трябва да бъде в
рамките на официално приетите за оптимални
в Европейския регистър по гръдна хирургия.
3.5.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност.
3.5.2.1. Качествените показатели за оценка
на хирургическата дейност са:
3.5.2.1.1. професионална квалификация;
3.5.2.1.2. апаратурна обезпеченост;
3.5.2.1.3. ефикасност и ефективност на ди
агностичната работа, проведеното хирургично
лечение и здравните грижи за болния;
3.5.2.1.4. контрол на асептиката и антисеп
тиката;
3.5.2.1.5. превенция и контрол на вътребол
ничните инфекции.
3.5.2.2. Количествените показатели за оценка
на хирургичните дейности са:
3.5.2.2.1. използваемост на легловия фонд;
3.5.2.2.2. оборот на леглата;
3.5.2.2.3. среден престой на болния в хирур
гичната структура, предоперативен и следопе
ративен престой;
3.5.2.2.4. брой на експлоративните торакото
мии при белодробен рак (8 – 10 %) и брой на
следоперативните усложнения;
3.5.2.2.5. брой реоперации и причините за тях;
3.5.2.2.6. смъртност: в първите 24 часа; при
неоперирани болни; при оперирани болни; при
чини за смъртта;
3.5.2.2.7. общ брой операции, разпределение
на операциите по вид, обем и сложност и из
пълнители;
3.5.2.2.8. съотношение между спешни и пла
нови хоспитализации и операции;
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3.5.2.2.9. процент на декубитусите;
3.5.2.2.10. съвпадение на клиничната и пато
логоанатомичната диагноза.
3.5.2.3. Контролът на качеството е задължите
лен за всяка хирургична структура. Препоръчи
телно е да има компютризирана документация
на всички оперативни намеси, включително на
настъпилите усложнения. Резултатите трябва да
бъдат периодично обсъждани и анализирани.
8977

НАРЕДБА № 7
от 3 ноември 2016 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Педиатрия“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Педиатрия“ съгласно
приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минимални изисквания към ле
чебните заведения, които извършват дейности
по педиатрия.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и догово
рите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по педиатрия от
установеното с изискванията на тази наредба.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наред
ба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредба
та се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на ле
чебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и от
меня Наредба № 3 от 2014 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Педиатрия“ (ДВ,
бр. 15 от 2014 г.).
§ 5. В Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждава
не на медицински стандарт „Спешна медицина“
(обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2016 г.)
в преходните и заключителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 числото „12“ се заменя с „24“.
2. Създават се § 1а, § 1б и § 1в:
„§ 1а. В случаите, когато съответните струк
тури на лечебното заведение, които осъщест
вяват дейност по медицинската специалност
„Спешна медицина“, не разполагат със складо
ви, архивни, помощни и други административни
помещения, несвързани пряко с изпълнението
на медицинската дейност, които отговарят на
изискванията на този стандарт, лечебното заве
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дение следва да осигури най-малко едно от тях,
което да отговаря на съответните изисквания на
стандарта и да осъществява на функционален
принцип дейността на останалите. Осигурените
помещения следва да бъдат разположени на
територията на лечебното заведение.
§ 1б. В случаите, когато лечебното заведение
за болнична помощ с разкрита структура по
спешна медицина не разполага със собствена
микробиологична лаборатория, то следва да
осигури осъществяването на дейност по кли
нична микробиология от съответното ниво,
определено с този стандарт, по договор със са
мостоятелна медико-диагностична лаборатория
или с микробиологична лаборатория – струк
тура на друго лечебно заведение. В тези случаи
лабораторията, с която е сключен договорът,
следва да бъде разположена на територията
на лечебното заведение. С договора задължи
телно се обезпечава 24-часово осъществяване
на дейностите по клинична микробиология за
нуждите на структурата по спешна медицина.
§ 1в. При изпълнение на изискването за
реализиране на определен брой приеми в спеш
но отделение годишно лечебните заведения
следва да отчитат броя на пациентите, които
са хоспитализирани в лечебното заведение
незабавно след техния престой в неговото
спешно отделение.“
Министър:
Петър Москов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПЕДИАТРИЯ“
І. Основна характеристика на медицинската
специалност „Педиатрия“
1. Дефиниция, основни цели и задачи
1.1. Педиатрията е интегрална медицинска
специалност, обект на която са децата от 0 до
18-годишна възраст.
1.2. Основна цел на педиатрията е съхраняване
и/или подобряване на детското здраве.
1.3. Основните задачи на педиатрията са:
1.3.1. проследяване и оценка на физическото
и нервно-психическото развитие на детето;
1.3.2. първична и вторична профилактика на
заболяванията и промоция на здравето;
1.3.3. диагноза и лечение на заболяванията в
детската възраст;
1.3.4. рехабилитация;
1.3.5. предоставяне на комплексни медицински
грижи за деца с увреждания и хронични заболя
вания във взаимодействие с други медицински
и немедицински специалисти;
1.3.6. подкрепа за деца, семейства и полагащи
грижи лица чрез участие в дейности по превенция
на изоставянето, ранно детско развитие, интег
рирани здравно-социални услуги за деца и др.
2. Видове дейности в обхвата на медицинската
специалност „Педиатрия“
2.1. Профилактични дейности – осъществяват
се от общопрактикуващите лекари и от специ
алисти педиатри:
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2.1.1. промоция на детското здраве и профи
лактика на заболяванията;
2.1.2. наблюдение и оценка на физическото и
нервно-психическото развитие на детето;
2.1.3. даване указания за рационално хранене,
наблюдение и оценка за тяхното изпълнение;
2.1.4. повишаване на защитните сили на ор
ганизма на детето чрез:
2.1.4.1. проследяване за правилния хигиенен
режим на отглеждане и при необходимост даване
на указания за корекция;
2.1.4.2. даване на съвети за провеждане на
закалителни процедури;
2.1.5. даване на указания и провеждане на
ваксинопрофилактика;
2.1.6. провеждане на профилактични прегледи
с честота и обем съгласно действащата норма
тивна уредба;
2.1.7. изпълнение на профилактични програми,
предвидени в нормативните актове, препоръки
и консенсуси, утвърдени от научните дружества;
2.1.8. запознаване на родителите с принци
пите за водене на здравословен начин на живот
от детето и с възможностите за целенасочено и
активно влияние на фактори, действащи благо
приятно върху детското здраве.
2.2. Диагностично-лечебни дейности:
2.2.1. диагноза, лечение и рехабилитация на
остри и хронични заболявания;
2.2.2. диспансеризация на деца с хронични
заболявания съгласно действащата нормативна
уредба;
2.2.3. оказване на консултативна помощ;
2.2.4. експертна оценка на здравословното
състояние на детето.
2.3. Елементи на профилактичния и диагнос
тично-лечебния процес в педиатрията:
2.3.1. анамнеза;
2.3.2. физикален статус и оценка на физичес
кото и нервно-психическото развитие;
2.3.3. назначаване на лабораторни, образни,
функционални и други изследвания във вид и
обем, съобразени с работната диагноза;
2.3.4. консултация с други специалисти;
2.3.5. интерпретация на получените резултати
и уточняване на диагнозата;
2.3.6. изготвяне на лечебен план;
2.3.7. контролни прегледи за оценка на със
тоянието на детето и ефекта от приложеното
лечение;
2.3.8. насочване към физиотерапевтични и/
или рехабилитационни процедури;
2.3.9. експертиза на функционалните възмож
ности и насочване към органите на медицинската
експертиза;
2.3.10. оказване на спешна медицинска помощ
при животозастрашаващи състояния;
2.3.11. хоспитализация при необходимост:
2.3.11.1. незабавна при спешни застрашаващи
живота състояния;
2.3.11.2. след провеж дане на изследвания
(лабораторни и инструментални), доказващи
необходимостта от болнично лечение;
2.3.12. домашни посещения по преценка на
лекаря или при поискване от родителите, при
влошаване на състоянието на детето;
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2.3.13. специализирани палиативни грижи за
деца в терминално състояние;
2.3.14. експертна оценка на здравословното
състояние на детето с оглед възможностите му
за социална адаптация при постъпване в детски
колектив, занимания с активен спорт, за про
веждане на рехабилитация, участие в клинични
изпитвания и др.;
2.3.15. насочване към центрове за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания.
2.4. Медико-социални дейности:
2.4.1. оценка от здравна гледна точка на сре
дата, в която се отглежда детето;
2.4.2. осъществяване на връзки с държавни
органи и неправителствени организации с цел:
2.4.2.1. подобряване условията на живот на
децата;
2.4.2.2. провеждане на определени здравни
мероприятия за опазване на детското здраве;
2.4.2.3. съдействие за подобряване на родител
ските практики за отглеждане и възпитание на
децата и стимулиране на ранното детско развитие.
3. Интердисциплинарни взаимодействия на
педиатрията с други клинични специалности,
оказващи медицинска помощ при деца
3.1. Взаимодействието със специалисти от
други клинични специалности се осъществява
във връзка с мероприятия за промоция, профи
лактика, диагностика, активно и продължително
лечение, рехабилитация и палиативни грижи
на деца.
3.2. За осигуряване при обгрижване на децата
на интегриран подход при необходимост дейности
те се осъществяват съвместно и с немедицински
специалисти – психолози, социални работници,
педагози, представители на съдебната власт,
служители на Министерството на вътрешните
работи и др.
3.3. Специалистите педиатри могат да осъ
ществяват дейности в обхвата на медицинската
специалност „Педиатрия“ на място в структури,
предоставящи интегрирани здравно-социални
услуги и социални услуги.
3.4. С оглед осигуряване на приемственост в
процеса на диспансеризация на пациенти с от
крити хронични заболявания в детската възраст
се осъществява взаимодействие със специалисти,
работещи с възрастни пациенти.
ІІ. Изисквания към лицата, осъществяващи
дейност по специалността „Педиатрия“
1. Изисквания към специалиста педиатър
1.1. Специалистът педиатър:
1.1.1. осъществява дейности по промоция
на здравето, в т.ч. запознаване на родителите,
а в по-късна възраст и на децата с рисковите
фактори за заболяванията в детската възраст и
възможностите за укрепване и подобряване на
здравето, развитие на позитивни здравни характе
ристики и утвърждаване на положителни здравни
навици и жизнени умения, в т. ч. здравословно
хранене, двигателна активност, режим на труд
и почивка и др.;
1.1.2. осъществява дейности по профилактика
на заболяванията, в т.ч. извършва профилактични
прегледи и ваксинации;
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1.1.3. осъществява дейности по диагностика
и лечение на острите и обострените хронични
заболявания при деца, като извършва прегледи,
поставя диагноза, назначава и интерпретира
лабораторните и други изследвания, назначава
лечение и следи ефекта му чрез контролни пре
гледи до оздравяването на детето, съответно до
насочването му към общопрактикуващия лекар
или за хоспитализация;
1.1.4. осъществява диспансерно наблюдение
на деца с хронични заболявания;
1.1.5. осъществява дейности по национални
и регионални програми и проекти в областта
на детското здраве;
1.1.6. участва в състава на мултидисципли
нарни екипи за изготвяне на медико-социални
планове за интегриран подход към лечението и
възстановяването на деца с увреждания и хро
нични заболявания;
1.1.7. при осъществяване на дейността си по
пълва съответни документи съгласно действащата
нормативна уредба, в които се отразяват поста
вената диагноза, резултатите от проведени из
следвания, проведеното лечение, необходимостта
от допълнителни изследвания и специализирани
консултации, насоки за последващо лечение;
1.1.8. осъществява дейността си в рамките
на компетенциите си на лекар специалист по
медицинската специалност „Педиатрия“ и в
съответствие с утвърдената длъжностна харак
теристика.
1.2. Допълнителни изисквания към специа
листа педиатър:
1.2.1. участие в продължаващо медицинско
обучение.
2. Изисквания към дейността на специали
занта по педиатрия
2.1. Специализантът по педиатрия осъществява
дейности по т. 1.1 в рамките на компетенциите
си на лекар и утвърдената учебна програма за
придобиване на специалност самостоятелно или
под контрола на специалист педиатър и съгласно
утвърдената длъжностна характеристика.
3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга клинична специалност
3.1. Лекар без придобита специалност може
да осъществява дейности по т. 1.1 в рамките на
компетенциите си на лекар самостоятелно или
под контрола на специалист педиатър съгласно
утвърдената длъжностна характеристика.
3.2. Лекар с друга клинична специалност
има право да извършва диагностично-лечебни
действия при деца в обхвата на общата си компе
тентност на лекар и в обхвата на специалността,
която притежава.
4. Изисквания за осъществяване на високо
специализирани дейности
4.1. Високоспециализираните медицински
дейности в обхвата на медицинската специалност
„Педиатрия“ се извършват само от специалисти
педиатри.
4.2. Специалистите, осъществяващи високо
специализирани дейности в педиатрията, трябва
да притежават документ за квалификация, издаден
в съответствие с действащата нормативна уредба.
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5. Изисквания към медицинските специалисти,
осъществяващи здравни грижи
5.1. Специалистите по здравни грижи, участ
ващи при изпълнението на дейности по т. 1 и
4, осъществяват дейността си в съответствие с
професионалните им компетенции, определени
с наредбата по чл. 7 от Закона за съсловната
организация на медицинските сестри, акушер
ките и асоциираните медицински специалисти
и утвърдената длъжностна характеристика.
5.2. При изпълнение на дейностите те спазват
утвърдените протоколи и правила за работа.
6. Лица с немедицинско образование, осъ
ществяващи професионална дейност в лечебни
заведения, осъществяват дейността си в рам
ките на професионалната си компетентност
и в съответствие с утвърдената длъжностна
характеристика.
ІІІ. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността „Педиатрия“ в лечебни заведения, осъществяващи извънболнична
медицинска помощ
1. Изисквания за осъществяване на дейността
в първичната извънболнична медицинска помощ
1.1. Изисквания към структурата за осъщест
вяване на дейността в първичната извънболнична
медицинска помощ:
1.1.1. Устройство и оборудване на помещенията –
съгласно изискванията на Наредба № 41 от 2005 г.
за утвърждаване на „Медицински стандарти по
обща медицинска практика“ (ДВ, бр. 1 от 2006 г.).
1.1.2. Медицинска апаратура и оборудване –
съгласно изискванията на Наредба № 41 от 2005 г.
за утвърждаване на „Медицински стандарти по
обща медицинска практика“.
1.1.3. В първичната извънболнична медицин
ска помощ наблюдението и лечението на деца се
осъществява от общопрактикуващ лекар.
1.2. Изисквания към процеса на осъществя
ване на дейността:
1.2.1. Изисквания за вида и обема медицин
ски дейности:
1.2.1.1. Препоръчително е наблюдението и
лечението на децата до 7-годишна възраст в
първичната извънболнична помощ да се осъщест
вява от общопрактикуващ лекар със специал
ност „Педиатрия“ или придобита допълнителна
квалификация чрез форми на продължаващо
медицинско обучение в областта на педиатрията.
1.2.1.2. Когато общопрактикуващият лекар
н яма придобита специалност по педиатри я,
профилактичните прегледи на деца по желание
на родителя, настойника или лицето, полагащо
грижи, може да се извършват от лекар с придобита
специалност „Педиатрия“ от лечебно заведение
за специализирана извънболнична помощ.
1.2.1.3. В рамките на промоционалната и
профилактичната дейност общопрактикуващият
лекар:
1.2.1.3.1. дава необходимата информация на
родителите за рационално хранене на кърмаче
то, ползите от изключителното кърмене през
първите шест месеца и продължителността на
естественото хранене съгласно приетите норми;
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1.2.1.3.2. дава съвети за правилното захранване
и реда на въвеждане на храните в кърмаческия
период; при кърмачета на смесено и кърмачета
на изкуствено хранене препоръчва да се използват
адаптираните млека;
1.2.1.3.3. дава указания за правилния хигиенен
режим за отглеждане и закаляване на детето;
1.2.1.3.4. наблюдава и оценява физическото и
нервно-психическото развитие на детето;
1.2.1.3.5. провежда профилактични прегледи
в обем и честота съгласно действащата норма
тивна уредба;
1.2.1.3.6. участва в изпълнението на профи
лактични програми, предвидени в нормативните
актове, препоръки и консенсуси, утвърдени от
научните дружества;
1.2.1.3.7. запознава родителите с основните
насоки за водене на здравословен начин на живот
и с възможностите да се използва целенасочено
и активно влиянието на фактори, действащи
благоприятно върху детското здраве;
1.2.1.3.8. провежда профилактика и лечение
на рахита;
1.2.1.3.9. провежда ваксинопрофилактика.
1.2.1.4. Когато общопрактикуващият лекар не е
придобил специалност „Педиатрия“, но в листата
му има деца, препоръчително е той периодично
да ги консултира със специалист педиатър:
1.2.1.4.1. при деца до едногодишна възраст –
4 пъти годишно;
1.2.1.4.2. при деца през втората и третата
година – 2 пъти годишно;
1.2.1.4.3. при деца от предучилищна възраст –
1 път годишно.
1.2.2. В рамките на диагностично-лечебния
процес общопрактикуващият лекар извършва
следните дейности:
1.2.2.1. Диагноза и лечение на спешни със
тояния в детската възраст и по преценка свое
временно насочване към съответен специалист
или лечебно заведение за болнична медицинска
помощ.
1.2.2.2. Диагноза, лечение и рехабилитация
на остри и хронични заболявания в детската
възраст и по преценка своевременно насочване
към съответен специалист или лечебно заведение
за болнична медицинска помощ.
1.2.2.3. При спешни животозастрашаващи
състояния:
1.2.2.3.1. осъществява или осигурява осъщест
вяването на реанимационни действия на място в
амбулаторния кабинет – аспирация, обдишване с
балон и маска, венозно или мускулно приложение
на лекарствени продукти за кардио-циркулаторно
подпомагане;
1.2.2.3.2. организира повикването на екип на
спешна медицинска помощ.
1.2.3. Задължителни диагностично-лечебни
алгоритми по педиатрия в първичната извън
болнична медицинска помощ:
1.2.3.1. алгоритъм за здравословно хранене в
детска възраст;
1.2.3.2. алгоритъм за закаляване;
1.2.3.3. алгоритъм за оценка на физическото
развитие;
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1.2.3.4. алгоритъм за оценка на нервно-пси
хическото развитие;
1.2.3.5. алгоритъм за поведение при често
срещани симптоми в детска възраст – повишена
температура, коремна болка, повръщане и др.
1.3. Изисквания към резултата от осъщест
вяване на дейността:
1.3.1. Показатели:
1.3.1.1. осъществяване на предвидените в нор
мативните актове по брой и обем профилактични
прегледи, включително и домашни посещения;
1.3.1.2. изпълнение на предвидените програ
ми за профилактика, превенция и промоция на
здравето;
1.3.1.3. изпълнение на имунизационния ка
лендар;
1.3.1.4. провеждане на периодични анкети за
оценка на качеството на извършваната работа.
2. Изисквания за осъществяване на дейността
в специализираната извънболнична медицинска
помощ
2.1. Изисквания към структурата за осъщест
вяване на дейността:
2.1.1. Дейността по осъществяване на специ
ализирана извънболнична медицинска помощ по
педиатрия може да се осъществява в структурата
на лечебни заведения за специализирана извън
болнична медицинска помощ – индивидуални
практики за специализирана медицинска помощ,
групови практики за специализирана медицинска
помощ, медицински центрове и медико-дентални
центрове, диагностично-консултативни центрове,
в консултативните кабинети, медико-диагнос
тичните и медико-техническите лаборатории
и отделенията без легла на лечебни заведения
за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения (ЗЛЗ) и в центрове за
комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания, и задължително включва:
2.1.1.1. лекарски кабинет с площ най-малко
12 кв. м;
2.1.1.2. кабинет за профилактични прегледи
с площ най-малко 12 кв. м;
2.1.1.3. манипулационна с площ най-малко
9 кв. м;
2.1.1.4. сервизни помещения – чакалня, са
нитарен възел.
2.1.2. Манипулационната, кабинетът за про
филактични прегледи и сервизните помещения
могат да бъдат общи за няколко педиатрични
кабинета, разкрити в една сграда и при спазени
архитектурно-строителни норми.
2.1.3. По изключение за профилактичните
прегледи може да се използва лекарският кабинет,
но в часове или дни, в които не се преглеждат
пациенти. В тези случаи се определят сутрешни
и следобедни часове за профилактични прегледи.
2.2. Устройство и оборудване на помещения
та – специфични здравни изисквания:
2.2.1. Обзавеждане на лекарския кабинет:
2.2.1.1. мивка с течаща топла и студена вода;
медицинска кушетка и плот за преглед на деца
в кърмаческа възраст; теглилка, ръстомер, мек
шивашки метър; лекарско бюро с локално освет
ление; столове за лекаря и посетителите; офис
техника – телефон, компютърна конфигурация с
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принтер и интернет връзка и електронна поща;
шкаф за медицинската документация, медицин
ски документи (амбулаторен журнал, рецепти,
бланки за назначаване на лабораторни и образни
изследвания, направления за консултации с други
специалисти и направления за хоспитализация);
2.2.1.2. сфингоманометър с маншети за раз
лични възрастови групи, неврологично чукче,
шпатули, термометър.
2.2.2. Обзавеждане на кабинета за профилак
тични прегледи:
2.2.2.1. бюро за лекаря и медицинската сес
тра, столове; разделни плотове за обслужване
на кърмачетата; теглилка и ръстомер за кърма
чета и по-големи деца, мек шивашки метър (за
измерване на обиколката на главата, гърдите и
корема); шкаф за медицинската документация;
компютърна конфигурация с принтер и интернет
връзка и електронна поща;
2.2.2.2. препоръчително е помещенията, в
които се осъществяват дейностите по педиатрия,
да са боядисани в светли, приветливи цветове
и оборудвани с мебели, пособия и играчки по
начин, създаващ спокойна и предразполагаща
децата атмосфера;
2.2.2.3. препоръчително е (при наличие на
достатъчно площ) обособяването на кът за здрав
нопросветна дейност за родителите – брошури
за популяризиране на изключителното кърмене
и правилното хранене на кърмачетата и децата
от ранна детска възраст, за закаляване, вакси
нопрофилактика и др.
2.2.3. Обзавеждане на манипулационната:
2.2.3.1. мивка с течаща топла и студена вода;
медицинска кушетка и разделни плотове за
осъществяване на манипулации при кърмаче
та и по-големи деца; столове; спешен шкаф с
лекарствени продукти (лекарствени продукти и
инфузионни разтвори);
2.2.3.2. медицински изделия (спринцовки, пре
вързочни материали, игли и др.), бъбрековидно
легенче и други съгласно списък, утвърден от
управителя на лечебното заведение.
2.3. Изисквания за медицинска апаратура и
оборудване:
2.3.1. Пособия за вземане на кръв и материал
за микробиологично изследване (игли, игли тип
„бътерфлай“, вакутейнери, абокати, стерилни
шишета и тампони); набор за първична ресус
цитация („Амбу“); мек шивашки метър; апарат
за измерване на артериално налягане с маншети
за различни възрастови групи; хладилник (съх
ранение на биопродукти, серуми, ваксини и др.).
2.3.2. В зависимост от организаци ята на
медицинската дейност в лечебното заведение,
в което е разкрит специализиран педиатричен
кабинет, медицинската апаратура, като ехограф,
ехокардиограф, електроенцефалограф и др., може
да се ползва по график от няколко специалисти.
2.3.3. Независимо от профила на кабинета се
осигуряват функционални връзки за осъществява
не при необходимост на изследвания в областта
на образната диагностика (компютърна томо
графия, магнитнорезонансна томография) и др.
2.4. Изисквания за персонал:
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2.4.1. Лекар – специалист по педиатрия.
2.4.2. Медицинска сестра.
2.4.3. Допустимо е в специализираната из
вънболнична помощ да работи и лекар без
специалност или специализант по педиатрия,
който осъществява дейността си в рамките на
компетентността си под непосредствения контрол
на специалист педиатър.
2.5. Изисквания към процеса на осъществя
ване на дейността:
2.5.1. Изисквания за вида и обема медицин
ски дейности:
2.5.1.1. специалистът педиатър в специали
зираната извънболнична медицинска помощ
осъществява дейностите, описани в раздел І,
т. 2; при необходимост насочва своевременно
пациента към други специалисти или лечебно
заведение за болнична медицинска помощ.
2.5.2. Задължителни диагностично-лечебни
алгоритми в специализираната извънболнична
помощ по педиатрия – посочените в т. 1.2.3 от
този раздел, както и специализирани алгоритми,
утвърдени от научните дружества и асоциации
в областта на педиатрията.
2.6. Принципи за поведение при спешни жи
вотозастрашаващи състояния:
2.6.1. осъществяване или осиг у ряване на
спешни реанимационни действия на място в
амбулаторния кабинет – аспирация, обдишване
с балон и маска, венозно или мускулно прило
жение на медикаменти за кардио-циркулаторно
подпомагане;
2.6.2. организиране повикването на екипи на
спешна медицинска помощ.
2.7. Изисквания – общи и специфични, към
резултата от осъществяване на дейността:
2.7.1. Качеството на педиатричната помощ в
амбулаториите за извънболнична специализирана
медицинска помощ се осигурява чрез ефикас
на и ефективна профилактика, своевременна
диагностично-лечебна дейност, наблюдение и
диспансеризация.
2.7.2. Показатели за оценка на дейността в
извънболничната помощ:
2.7.2.1. продължителност на първичен пре
глед – не по-малко от 20 минути;
2.7.2.2. извършване на профилактични пре
гледи с честота и обем съгласно действащата
нормативна уредба;
2.7.2.3. обхващане на подлежащите на дис
пансеризаци я хроничноболни деца съгласно
действащата нормативна уредба;
2.7.2.4. броят на диспансеризираните деца в
компенсирано състояние да бъде по-висок или
равен на този от предходната година;
2.7.2.5. удовлетвореност или неодобрение на
пациентите от оказаната медицинска помощ,
изследвани чрез анонимни анкети.
ІV. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по педиатрия в структури на лечебни
заведения за болнична помощ
В педиатрични отделения (клиники) се при
емат пациенти до 18-годишна възраст, както и
новородени след изписването им от структурата
по неонатология.
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А. П ъ р в о н и в о н а к о м п е т е н т н о с т
1. Изисквания към структурите (отделения/
клиники) за осъществяване на дейността по
педиатрия
1.1. Устройство и оборудване на помещени
ята в структура по педиатрия от първо ниво на
компетентност:
1.1.1. Приемен сектор със санитарен възел.
1.1.2. Болнични стаи за:
1.1.2.1. хоспитализация на деца от различни
възрастови групи: до 2 г.; от 3 до 13 г.; от 14 до
17 г.;
1.1.2.2. за деца до 2-годишна възраст с майка/
придружител;
1.1.2.3. самостоятелно настаняване на дете с
майка/придружител;
1.1.2.4. изолация (изолатор) за дете с майка/
придружител със самостоятелен санитарен възел;
1.1.2.5. за дейности, които изискват престой
на детето в лечебното заведение за болнична
помощ не по-дълъг от 12 часа, към клиниката/
отделението могат да се разкриват места за
краткотраен престой.
1.1.3. Една или повече манипулационни.
1.1.4. Зала за занимания на децата.
1.1.5. Складови помещения за хигиенни ма
териали и медицински изделия.
1.1.6. Работни кабинети за персонала съобразно
необходимостта.
1.1.7. Гардероб за персонала (в случай, че няма
централен гардероб на лечебното заведение).
1.1.8. Санитарни възли: за персонала и паци
ентите (в случай, че не са предвидени индиви
дуални санитарни възли към всяко помещение).
1.1.9. Препоръчително е наличие на зала за
обучение на територията на отделението/кли
никата или в лечебното заведение за болнична
помощ.
1.1.10. Препоръчително е помещенията, в ко
ито се осъществяват дейностите по педиатрия,
да са боядисани в светли, приветливи цветове
и оборудвани с мебели, пособия и играчки по
начин, създаващ спокойна и предразполагаща
децата атмосфера.
1.1.11. Препоръчително е на децата, наста
нени в отделението/клиниката, да се осигури
пространствена възможност за осъществяване
на контакти с техните семейства, приятели или
близки хора и занимания.
1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
1.2.1. Болнични легла за деца от различни
възрастови групи: новородени (кувьози); до 2 г.;
от 3 до 13 г.; от 14 до 17 г.
1.2.2. Болнични мебели: шкафчета, маси,
столове с различен стандарт в зависимост от
възрастта; кушетки, маси за прегледи, шкафове
за лекарствени продукти, медицински изделия
и др.; колички за визитация; колички за храна;
столове; носилки за транспорт.
1.2.3. Офис техника.
1.2.4. Задължително оборудване: ръстомер и
везна/теглилка, апарат за измерване на артери
ално налягане с набор маншети за различните
детски възрасти, монитор за проследяване на
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жизнените функции, перфузори, портативен ЕКГ
апарат, негативоскоп, локална или централна
кислородна инсталация, инхалатори, набор за
борба за овладяване на остро разстройство на
дишането и сърдечната дейност.
1.2.5. На територията на лечебното заведение,
в което има структура по педиатрия от първо
ниво на компетентност, следва да има структу
ра по образна диагностика от най-малко първо
ниво на компетентност и клинична лаборатория
от най-малко първо ниво на компетентност,
както и осигуреност с дефибрилатор, ехограф,
спирометър.
1.2.6. Кабинетите и отделенията (клиниките)
по педиатрия се разполагат териториално в лесна
функционална връзка с останалите структури на
лечебното заведение.
1.3. Изисквания за персонал:
1.3.1. В структурите (отделения/клиники) от
първо ниво на компетентност работят най-малко
трима лекари, от които най-малко двама с придо
бита специалност „Педиатрия“. Препоръчително
е ежегодното участие на лекарите в различни
форми на продължително медицинско обучение
в областта на педиатрията.
1.3.2. Педиатричното отделение (клиника)
се ръководи от лекар с призната специалност
„Педиатри я“. Ръководител ят на к линика по
педиатрия е хабилитирано лице.
1.3.2.1. Началникът на отделението (клиника
та) планира, организира, контролира и отговаря за
цялостната медицинска дейност, икономическата
ефективност, информационното осигуряване и
кадровата политика в отделението (клиниката).
1.3.3. В педиатричното отделение (клиника)
работят лекари с квалификация съгласно т. 1, 2 и
3 от раздел II. По възможност броят на лекарите
без специалност не трябва да надвишава 50 %
от лекарския състав в отделението (клиниката).
1.3.4. Старша медицинска сестра на отделение
(клиника) по педиатрия може да бъде лице с об
разователно-квалификационна степен бакалавър
или магистър по специалността „Управление на
здравните грижи“.
1.3.5. Медицинските сестри в отделение (кли
ника) по педиатрия следва да са в съотношение
най-малко 1,5 сестринска длъжност към 1 ле
карска длъжност. Оптималното съотношение е
2 към 1. При относителен дял на кърмаческите
легла, по-голям от 25 %, задължителното ми
нимално съотношение е 1,75 към 1.
1.3.6. Всеки десет легла в структурата по
педиатрия следва да са обезпечени с най-малко
две медицински сестри на сутрешна смяна.
2. Изисквания към процеса на осъществяване
на дейността:
2.1. Изисквания за вида и обема на медицин
ските дейности:
2.1.1. В педиатрична структура (отделение/
клиника) от първо ниво на компетентност се
извършва лечение на остри, обострени и хро
нични вътрешни заболявания без комплицирано
протичане и при които не се предполагат инва
зивни и интензивни диагностични и терапевтич
ни процедури. Приемат се и се лекуват всички
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остри детски заболявания и спешни състояния
до овладяването им съгласно кадровите и апа
ратурните възможности.
2.1.2. В педиатрични структури от първо ниво
на компетентност се извършват:
2.1.2.1. диагностични и лечебни дейности, це
лящи възстановяване и стабилизиране на всички
жизненоважни функции на детето;
2.1.2.2. консултации със специалисти в зави
симост от нуждите на лечебно-диагностичния
процес;
2.1.2.3. преценка на необходимостта от осъ
ществяване на диагностични процедури и ле
чение в структура от второ или трето ниво на
компетентност.
2.1.3. Превеждането на детето към структура
от второ или трето ниво на компетентност става
при прецизна оценка на състоянието му, рискове
те от транспорта, осигуряване на необходимото
наблюдение и лечение по време на транспорта и
след предварително информиране и задължително
съгласие на структурата от по-горно ниво. При
необходимост може да се вземе становище на
републикански консултант.
2.1.4. При превеждане на детето в друго ле
чебно заведение от същото ниво е необходимо
изричното съгласие на приемащото звено.
2.1.5. Когато се отнася за интерку рентно
заболяване без непосредствена заплаха за жи
вота при хронично болни с изяснена диагноза и
познати на лекуващия екип, лечението може да
се осъществи в структурата от първо ниво при
условие, че са налице:
2.1.5.1. необходимата диагностична апаратура;
2.1.5.2. възможност за ползване на клинична
и микробиологична лаборатория;
2.1.5.3. необходимите медицински изделия и
лекарствени продукти.
В тези случаи се прави задължителна планова
консултация със съответния специалист.
2.1.6. Най-теж к ите, диагностично т рудни
и неясни слу чаи и забол явани я, изиск ващи
специфично лечение, се насочват незабавно за
диагностика и лечение към структура от тре
то ниво на компетентност след задължително
предварително информиране и съгласие на съ
ответната структура.
2.1.7. В случаите, когато превеждането на
детето в структура от второ или трето ниво на
компетентност става по настояване на роди
телите, се спазват условията от т. 2.1.3 и 2.1.4.
Родителите се уведомяват за рисковете от транс
портирането и тяхното желание за превеждане
се отразява писмено с подпис в медицинската
документация.
2.2. Дейности, осъществявани от лекар, ра
ботещ в отделение (клиника) по педиатрия в
лечебно заведение за болнична помощ:
2.2.1. снемане на анамнеза и физикален статус
на новородено, кърмаче и дете над 1 година;
2.2.2. определяне на гестационна възраст;
2.2.3. извършване на антропометрични из
мервания и оценка на физическото развитие;
2.2.4. оценка на психомоторното развитие и
определяне на необходимостта от консултация
с психолог;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

2.2.5. измерване на артериално налягане;
2.2.6. определяне на кръвни групи и извърш
ване на кръвопреливане;
2.2.7. снемане и оценка на ставен статус;
2.2.8. снемане и оценка на неврологичен статус
на деца във всички възрастови групи;
2.2.9. преценка на необходимостта от консул
тация с други специалисти;
2.2.10. назначаване и интерпретация на необ
ходимите параклинични изследвания, съобразени
с диференциално-диагностичния план;
2.2.11. парентерално приложение на лекар
ствени продукти;
2.2.12. вземане на венозна кръв и венозно
приложение на лекарствени продукти;
2.2.13. поставяне на назогастрална и оро
гастрална сонда за стомашно и дуоденално
сондиране;
2.2.14. извършване на очистителна клизма;
2.2.15. поставяне на газова тръба;
2.2.16. парентерално и ентерално хранене;
2.2.17. извършване и отчитане пробата на
Манту;
2.2.18. мониторен конт рол на ж изнените
функции;
2.2.19. извършване и разчитане на ЕКГ;
2.2.20. определяне на диетичния режим;
2.2.21. лумбална пункция;
2.2.22. катетеризация на пикочен мехур;
2.2.23. вземане проба за микробилогично
изследване от биологичен материал;
2.2.24. изготвяне на родословно дърво (гене
алогичен статус) при съмнение за наследствено
заболяване;
2.2.25. шиниране на счупен крайник;
2.2.26. разчитане на стандартни рентгено
графии;
2.2.27. интерпретация на резултатите от К АС,
изчисляване на нуждите от течности и електро
лити и назначаване на необходимата паренте
рална рехидратационна терапия – заместваща
и поддържаща;
2.2.28. ежедневен преглед на пациента от
лекуващия лекар и минимум една консултация
от началника на отделението/клиниката;
2.2.29. разясняване на родителите на диагнос
тично-лечебния процес и вземане на информи
рано съгласие за предвидените диагностични и
лечебни процедури;
2.2.30. попълване на съответната медицинска
документация;
2.2.31. отразяване в историята на заболяване
на динамиката на заболяването, извършените
диагностични процедури и назначеното лечение;
2.2.32. медицинска експертиза;
2.2.33. контрол за изпълнение на назначенията
от страна на останалия медицински и немеди
цински персонал.
2.3. Дейности на специалистите по здравни
грижи в отделение (клиника) по педиатрия:
2.3.1. Старша медицинска сестра – основните
дейности на старшата медицинска сестра съот
ветстват на утвърдените в лечебното заведение
длъжностни характеристики за съответната длъж
ност, които задължително трябва да включват
следните елементи:
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2.3.1.1. организира работата на медицинските
сестри в отделението, като:
2.3.1.1.1. следи за реда, дисциплината и хиги
ената в отделението (клиниката);
2.3.1.1.2. изготвя и отчита месечния график
за работа на медицинските сестри и санитарите;
2.3.1.1.3. определ я отговорна медицинска
сестра за изготвянето и изпълнението на план
за здравни грижи за всяко дете;
2.3.1.2. обезпечава нормални условия за про
веждане на качествена диагностично-лечебна
дейност, като:
2.3.1.2.1. осигурява необходимите медицински
изделия и хигиенни материали;
2.3.1.2.2. следи за спазване на вътрешния ред
и лечебно-охранителния режим в отделението;
2.3.1.2.3. участва в извършването на по-слож
ни диагностични и терапевтични манипулации;
2.3.1.2.4. участва в контрола на вътреболнич
ните инфекции и следи за спазване предписани
ята на органите на държавния здравен контрол;
2.3.1.2.5. участва в разпределянето на храната
на пациентите;
2.3.1.2.6. организира доставянето на изписани
те лекарствени продукти от болничната аптека;
2.3.1.2.7. отговаря за съхранението на иму
ществото, медицинските изделия и хигиенните
материали в отделението;
2.3.1.2.8. отговаря за съхранението на меди
цинската документация;
2.3.1.2.9. отговаря за качеството на предоста
вените здравни грижи в отделението;
2.3.1.3. участва в организирането на поддър
жането и повишаването на квалификацията на
медицинските сестри;
2.3.1.4. организира и контролира работата на
санитарите.
2.3.2. Медицинска сестра – основните дей
ности на медицинската сестра съответстват на
утвърдените в лечебното заведение длъжностни
характеристики за съответната длъжност, кои
то задължително трябва да включват следните
елементи:
2.3.2.1. изготвяне на план за здравни грижи за
всяко дете, постъпващо в отделението/клиниката;
2.3.2.2. извършване необходимата при прие
мане хигиенна обработка на детето;
2.3.2.3. запознаване детето (при големите деца)
или придружителя с неговите права и вътрешния
ред на лечебното заведение;
2.3.2.4. извършване на назначените манипу
лации (диагностични и терапевтични);
2.3.2.5. осъществяване на наблюдение на де
тето и своевременно докладване на лекуващия
или дежурния лекар за съществени изменения в
състоянието му; при пациенти с тежко състояние
осъществява непрекъснато наблюдение;
2.3.2.6. осъществяване на непосредствените
грижи за деца, които са неподвижни или не могат
да се придвижват самостоятелно, и осигурява
хигиенни материали на всички обслужвани от
нея деца;
2.3.2.7. следи за показателите на монитори
и друга апаратура, отчитаща състоянието на
пациента, и докладва на лекаря незабавно при
резки изменения;
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2.3.2.8. участва във визитациите;
2.3.2.9. следи за нежелателни реакции след
извършване на процедури и приемане на лекар
ствени продукти;
2.3.2.10. разяснява на родителите и на поголемите деца извършването на по-сложните
диагностични и терапевтични сестрински ма
нипулации;
2.3.2.11. осигу рява придвижването на па
циентите, които обслужва, до диагностичните
и терапевтичните звена извън територията на
отделението/клиниката;
2.3.2.12. подпомага лекаря при извършване
на диагностични и терапевтични манипулации,
като подготвя необходимите инструменти и
консумативи и при необходимост участва при
тяхното осъществяване;
2.3.2.13. контролира работата на санитарите
при поддържане на необходимите хигиенни
условия;
2.3.2.14. следи за провеждане на свиждането
съгласно утвърдените правила и спазването на
пропускателния режим в отделението/клиниката;
2.3.2.15. участва във воденето и съхраняването
на медицинската документация и носи отговор
ност за поверената є медицинска документация;
2.3.2.16. участва при изписването на пациента
или превеждането му в друго отделение или
лечебно заведение;
2.3.2.17. регистрира в рамките на длъжностната
си характеристика необходимата информация в
медицинската документация.
2.4. Задъл ж ителни диагностично-лечебни
алгоритми в структури за болничната помощ по
педиатрия – посочените в т. 1.2.3 от раздел ІІІ.
2.5. Изисквания към резултата от осъщест
вяване на дейността по педиатрия:
2.5.1. Минимални изисквания за годишен
обем на медицинските дейности – структурата
по педиатрия (отделение/клиника) от първо ниво
на компетентност трябва да има най-малко 38
преминали пациенти годишно на 1 легло.
2.5.2. Показатели за оценка на дейността по
педиатрия на първо ниво на компетентност:
2.5.2.1. годишна използваемост на легловия
фонд – оптимално 80 % (допустими отклонения
± 15 %);
2.5.2.2. своевременно изпълнение на поискани
педиатрични консултации в рамките на болнич
ното заведение;
2.5.2.3. пълно и точно водене на медицинската
документация;
2.5.2.4. липса на усложнения, получени от
диагностично-лечебната дейност;
2.5.2.5. низходяща тенденция в нивото на
вътреболнични инфекции;
2.5.2.6. липса на параклинична и лекарствена
полипрагмазия;
2.5.2.7. висок процент (най-малко 90 %) на
пациенти, изписани оздравели или с подобрение;
2.5.2.8. липса на обосновани оплаквания от
пациенти;
2.5.2.9. удовлетвореност на пациентите от
оказаната медицинска помощ.
2.6. Изисквания към храненето на децата:
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2.6.1. Храненето на децата се осъществява
съгласно утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение правила.
2.6.2. На децата, настанени в болницата, се
осигурява необходимата по количество и качество
храна съгласно установените стандарти за детско
хранене с наредбите по чл. 34, ал. 2 във връзка с
§ 1, т. 11, букви „з“ и „л“ от Закона за здравето.
2.6.3. Менюто на децата се съобразява с въз
растта, диетата (в случаите, когато е назначена)
и вкусовите предпочитания на децата.
2.6.4. Препоръчително е обстановката и орга
низацията в местата за хранене да е съобразена
с броя, възрастта и конкретните потребности на
децата и да насърчава развиването на умения за
самостоятелност.
Б. Второ ниво на компетентност
1. Изисквания към структурите (отделения/
клиники) за осъществяване на дейността по
педиатрия
1.1. Устройство и оборудване на помещени
ята в структура по педиатрия от второ ниво на
компетентност – съгласно т. 1.1 от подраздел „А.
Първо ниво на компетентност“.
1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
1.2.1. оборудването за първо ниво на компе
тентност съгласно т. 1.2 от подраздел „А. Първо
ниво на компетентност“;
1.2.2. наличие в лечебното заведение за бол
нична помощ на апаратура за функционално
изследване на дишането; ЕКГ монитори с из
мерване на SpO 2 , температура, с регистриращо
устройство за основните показатели – 2 бр. (от
които един за следене на параметрите на външ
ното дишане); наличие на централна кислородна
инсталация; ехокардиограф;
1.2.3. наличие на микробиологична лабора
тория – собствена или по договор;
1.2.4. наличие на територията на лечебното
заведение за болнична помощ на к линична
лаборатория от второ ниво на компетентност,
в т.ч. кръвно-газов анализ и микробиологична
лаборатория;
1.2.5. наличие на апаратура за компютърна
томография или за магнитнорезонансна томогра
фия, собствена или по договор (на територията
на населеното място), с осигурено обслужване
от лечебното заведение за болнична помощ – 24
часа в денонощието, включително и при спешни
състояния;
1.2.6. наличие на структура по клинична
патологи я и възмож ност за извършване на
серологични, паразитологични, хормонални из
следвания и всички видове физиотерапевтични и
рехабилитационни процедури на територията на
населеното място, както и договор с вирусоло
гична лаборатория на територията на страната;
1.2.7. в случаите, когато в клиника по педиа
трия от второ ниво има повече от едно отделе
ние по медицинска специалност с педиатрична
насоченост, изискванията по т. 1.2.2 се прилагат
по отношение на клиниката, при гарантиране на
потребностите на диагностично-лечебния процес.
1.3. Изисквания за персонал:
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1.3.1. В структурите (отделения/клиники) от
второ ниво на компетентност работят най-малко
шестима лекари, от които най-малко четирима
със специалност „Педиатрия“. Препоръчително
е ежегодното участие на лекарите в различни
форми на продължително медицинско обучение
в областта на педиатрията.
1.3.2. От лекарите със специалност по педиат
рия най-малко един има допълнителна квали
фикация за извършване на ехография.
1.3.3. В структурите от второ ниво на компе
тентност се прилагат изискванията на т. 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 и 1.3.6 от подраздел „А. Първо
ниво на компетентност“.
2. Изисквания към процеса на осъществяване
на дейността:
2.1. Изисквания за вида и обема на медицин
ските дейности:
2.1.1. В педиатрична структура (отделение/
клиника) от второ ниво на компетентност се
извършва:
2.1.1.1. лечение на остри, обострени и хронични
заболявания, в т. ч. остри алергични заболява
ния при деца с комплицирано протичане и при
които се предполагат интензивни диагностични
и терапевтични процедури, като се спазват изис
квания на т. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6 и 2.1.7 от подраздел
„А. Първо ниво на компетентност“;
2.1.1.2. хоспитализиране на деца за диагнос
тично уточняване и последващо лечение, както
и обострени или усложнени случаи на диагно
стицирани в трето ниво пациенти, за които са
дадени съответните указания за проследяване и
лечение от специалистите от трето ниво (захарен
диабет от 1 тип, хронични тромбоцитопении,
хемофилия, епилепсии, муковисцидоза, хронични
хепатити и др.).
2.2. В структурите от второ ниво на компетент
ност се прилагат изискванията на т. 2.2, 2.3 и 2.4
от подраздел „А. Първо ниво на компетентност“.
2.3. Изисквания към резултата от осъщест
вяване на дейността по педиатрия:
2.3.1. Минимални изисквания за годишен
обем на медицинските дейности – структурата
по педиатрия (отделение/клиника) от второ ниво
на компетентност трябва да има най-малко 38
преминали пациенти годишно на 1 легло.
2.3.2. Показатели за оценка на дейността по
педиатрия – съгласно т. 2.5.2 от подраздел „А.
Първо ниво на компетентност“.
2.3.3. Други показатели:
2.3.3.1. За качеството на процеса:
2.3.3.1.1. брой случаи, насочени към друга
болница – под 3 %;
2.3.3.1.2. съответствие на окончателна с па
тологоанатомична диагноза – минимум 95 %;
2.3.3.1.3. брой регистрирани вътреболнични
инфекции – съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за
утвърждаването на медицински стандарт по пре
венция и контрол на вътреболничните инфекции
(ДВ, бр. 43 от 2013 г.).
2.3.3.2. За качеството на резултата:
2.3.3.2.1. отчитане на промяната в здраво
словното състояние на болните в процеса на
провежданото лечение и след завършването му:
2.3.3.2.1.1. оздравели;
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2.3.3.2.1.2. с подобрение;
2.3.3.2.1.3. без промяна;
2.3.3.2.1.4. с влошаване;
2.3.3.2.2. общ леталитет – под 0,40 %.
В. Трето ниво на компетентност
1. Изисквания към структурите (отделения/
клиники) за осъществяване на дейността по
педиатрия
1.1. Устройство и оборудване на помещени
ята в структура по педиатрия от трето ниво на
компетентност – съгласно т. 1.1 от подраздел „А.
Първо ниво на компетентност“.
1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
1.2.1. оборудването за второ ниво на компе
тентност съгласно т. 1.2 от подраздел „Б. Второ
ниво на компетентност“;
1.2.2. инфузионни помпи – минимум 4 бр.;
апаратура за функционално изследване на диша
нето; ЕКГ монитори с измерване на SpO 2 , темпе
ратура, с регистриращо устройство за основните
показатели – минимум 3 бр. (от които един за
следене на параметрите на външното дишане);
детски стационарен респиратор – 1 бр.; детски
транспортен респиратор – 1 бр.;
1.2.3. наличие на микробиологична лабора
тория – собствена или по договор;
1.2.4. наличие на клинична лаборатория от
второ или трето ниво на компетентност (вклю
чително кръвно-газов анализ, хемостазеология
и др.) на територията на болницата;
1.2.5. наличие на апаратура за компютърна
томография или магнитнорезонансна томогра
фия, собствена или по договор (на територията
на населеното място), с осигурено обслужване на
болницата 24 часа в денонощието, включително
и при спешни състояния;
1.2.6. наличие на апаратура за ЕЕГ, ЕМГ, ево
кирани потенциали, апаратура за функционални
изследвания на различните системи и органи,
ендоскопска апаратура, гама-камера, вирусоло
гична, патоморфологична, имунохистохимична,
имунологична и генетична лаборатория на те
риторията на населеното място;
1.2.7. в случаите, когато в клиника по педиа
трия от трето ниво има повече от едно отделе
ние по медицинска специалност с педиатрична
насоченост, изискванията по т. 1.2.2 се прилагат
по отношение на клиниката, при гарантиране на
потребностите на диагностично-лечебния процес.
1.3. Изисквания за персонал:
1.3.1. В структурите (отделения/клиники) от
трето ниво на компетентност работят най-малко
шестима лекари, от които най-малко петима
със специалност „Педиатрия“. Препоръчително
e ежегодното участие на лекарите в различни
форми на продължително медицинско обучение
в областта на педиатрията.
1.3.2. От лекарите със специалност по педи
атрия най-малко един има допълнителна ква
лификация за извършване на ехография и наймалко двама са с придобита втора специалност
с педиатрична насоченост.
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1.3.3. В структурите от трето ниво на компе
тентност се прилагат изискванията на т. 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 и 1.3.6 от подраздел „А. Първо
ниво на компетентност“.
2. Изисквания към процеса на осъществяване
на дейността:
2.1. Изисквания за вида и обема на медицин
ските дейности:
2.1.1. В педиатрична структура (отделение/
клиника) от трето ниво на компетентност:
2.1.1.1. се извършва лечение на всички остри,
обострени и хронични заболявания при деца с
комплицирано протичане и при които се пред
полагат интензивни диагностични и терапев
тични процедури, включително и интервентни
процедури;
2.1.1.2. се насочват всички пациенти, за които
няма условия за осъществяване на диагностичнолечебните процедури в структурите от първо и
второ ниво на компетентност.
2.2. В структурите от трето ниво на компетент
ност се прилагат изискванията на т. 2.2, 2.3 и 2.4
от подраздел „А. Първо ниво на компетентност“.
2.3. Изисквания към резултата от осъщест
вяване на дейността по педиатрия:
2.3.1. Минимални изисквания за годишен
обем на медицинските дейности – структурата
по педиатрия (отделение/клиника) от трето ниво
на компетентност трябва да има най-малко 38
преминали пациенти годишно на 1 легло.
2.3.2. Показатели за оценка на дейността по
педиатрия – съгласно т. 2.3.2 и 2.3.3 от подраздел
„Б. Второ ниво на компетентност“.
V. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност „Педиатрия“ в структури за продължително лечение
Продължително лечение на деца се оказва
във: отделение/клиника към многопрофилните
болници и специализираните болници за активно
лечение по педиатрия, болници за продължител
но лечение, болници за продължително лечение
и рехабилитация и центрове за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания.
1. Изисквания към структурата за осъщест
вяване на дейността
1.1. В многопрофилните и в специализира
ните болници за активно лечение по педиатрия
могат да се разкриват отделения (клиники) за
продължително лечение на деца.
1.2. Отделенията (клиниките) по т. 1.1 могат
да осъществяват дейности по педиатрия и по
други специалности с педиатрична насоченост,
за които лечебното заведение има разрешение
за лечебна дейност.
1.3. В отделенията (клиниките) по т. 1.1 може
да се осъществява дейност по педиатрия и по
други специалности с педиатрична насоченост,
без да се нарушават правилата за асептика и
антисептика.
1.4. В отделенията (клиниките) по т. 1.1 се
извършват медицински дейности, свързани с
продължаване на лечението на пациенти, леку
вани в острата фаза на заболяването в болнично
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лечебно заведение за активно лечение, които
се нуждаят от продължително възстановяване
на здравето.
1.5. Не се допуска продължително лечение/
рехабилитация на деца и възрастни в едно от
деление (клиника).
1.6. Минималният брой легла в отделение
(клиника) за продължително лечение или реха
билитация по педиатрия е 10.
2. Изисквания за устройство и оборудване
на помещенията в структура за продължително
лечение
2.1. Устройството и оборудването на поме
щенията съответстват на т. 1.1 от подраздел „А.
Първо ниво на компетентност“.
2.2. Специфични изисквания:
2.2.1. болничните стаи са с най-много две легла;
2.2.2. п репор ъч и т ел но е в о т делен ие т о/
клиниката да се осигури обособено семейно
пространство, в което при подходящи условия
се провеждат срещи между детето и неговите
родители, роднини, близки и други лица;
2.2.3. за настанените в отделението/клиниката
деца се осигуряват възможности и децата се на
сърчават да участват в подходящи за тях свободни
занимания, съобразени с техните потребности
от развитие, интереси и умения.
3. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
3.1. Оборудването съответства на изисква
нията по т. 1.2 от подраздел „А. Първо ниво на
компетентност“.
3.2. Специфични изисквания:
3.2.1. на територията на лечебното заведение
има структура по физикална и рехабилитаци
онна медицина от най-малко първо ниво на
компетентност;
3.2.2. препоръчително е наличието на монито
ри за проследяване на жизнените функции и на
централна или локална кислородна инсталация.
4. Изисквания за персонал:
4.1. В структурите (отделения/клиники) за
п родъ л ж и телно лечение работя т най-ма лко
двама лекари, от които най-малко един със
специалност „Педиатрия“. Препоръчително е
ежегодното участие на лекарите в различни
форми на продължително медицинско обучение
в областта на педиатрията.
4.2. Специалистите по здравни грижи следва
да са най-малко шестима (от които една старша
сестра).
5. Изисквания към процеса на осъществяване
на педиатричната дейност:
5.1. Изисквания за вида и обема на медицин
ските дейности:
В структури за продължително лечение се
хоспитализират деца с установена диагноза, при
които не се налагат инвазивни и интензивни
диагностични и терапевтични процедури, както
и лечение в структури за активно лечение, но
при които продължаване на лечението не може
да бъде осъществено в домашни условия и/или
в извънболничната медицинска помощ.
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VI. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност „Педиатрия“ за осигуряване на палиативни грижи за
деца в терминално състояние
1. Палиативни грижи за деца в терминално
състояние се предоставят в лечебно заведение
за болнична помощ, в център за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания, както и в дома на детето.
2. Отделение/клиника, в която се оказват
палиативни грижи за деца, отговаря на следните
изисквания:
2.1. В болничната стая, в която се оказват па
лиативни грижи, може да има само едно болнично
легло за дете в терминално състояние и осигурени
условия за пребиваване на придружител.
2.2. Всяка болнична стая трябва да разполага
с отделен санитарен възел и е задължително
наличието на:
2.2.1. антидекубитален дюшек за болничното
легло;
2.2.2. централна или локална кислородна
инсталация;
2.2.3. аспирационна инсталация;
2.2.4. персонален монитор за проследяване
на жизнените функции;
2.2.5. минимум 2 бр. инфузионна/и помпи за
парентерално лечение, включително парентерал
но хранене и обезболяване.
2.3. Препоръчително е да се осигури възмож
ност за духовна и религиозна подкрепа на детето
и на неговото семейство.
2.4. Отделението/клиниката, в която се оказват
палиативни грижи, трябва да разполага с ЕКГ
апарат (преносим), дефибрилатор и условия за
извършване на вентилация, включително и при
леглото на пациента.
2.5. Изисквания за персонал:
2.5.1. най-малко двама лекари;
2.5.2. осигурен 24-часов достъп на специалист
педиатър; препоръчително е лекарят специалист
да е участвал в различни форми на продължително
медицинско обучение в областта на палиативните
грижи за деца и контрол на болката;
2.5.3. специалистите по здравни грижи следва
да са най-малко по един на смяна;
2.5.4. психолог.
2.6. Дейностите по палиативни грижи се осъ
ществяват от мултидисциплинарен екип, който
задължително включва лекар и психолог, като
при необходимост се привличат и други меди
цински и немедицински специалисти.
3. Показатели за дейността по предоставяне
на палиативни грижи за деца:
3.1. изготвен индивидуален план за грижи,
основан на извършена оценка на физикалния
статус на детето и на отделните изпитвани от него
симптоми, като специално внимание се отделя на
болката като най-важен източник на страдание;
3.2. оказана психологическа подкрепа на
детето и близките на детето с оглед потенциал
ните психологични проблеми, произтичащи от
състоянието му, и очаквания изход;
3.3. осигурена възможност за духовна и рели
гиозна подкрепа на детето и близките в контекста
на нелечимо заболяване.
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VII. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност „Педиатрия“ за осигуряване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични
заболявания
1. Комплексни медицински грижи на деца с ув
реждания и хронични заболявания се осъществява
в центрове за комплексно обслужване на деца с
увреждания и хронични заболявания и в лечебни
заведения за болнична помощ, осъществяващи
дейностите по чл. 27, ал. 1 ЗЛЗ в организирани
на функционален принцип структурни звена по
реда на чл. 20, ал. 3 ЗЛЗ.
2. Комплексните медицински грижи за деца
с увреждания и хронични заболявания включват
най-малко една от следните дейности:
2.1. подкрепа на семействата на деца с увреж
дания и хронични заболявания за назначаване
и провеждане на ранна диагностика, диагно
стика, лечение и медицинска и психосоциална
рехабилитация;
2.2. продължително лечение и рехабилитация
на деца с увреждания и тежки хронични заболя
вания и обучение на родителите им за поемане
на грижата в семейна среда;
2.3. осигуряване на посещения от медицин
ски специалисти за оказване на специфични
грижи за деца с увреждания и тежки хронични
заболявания, отглеждани в семейна среда и в
социална услуга от резидентен тип;
2.4. осигуряване на специализирани палиа
тивни грижи за деца.
3. Изисквания за осъществяване на дейността:
3.1. Изисквания към структурата и дейността
на центровете за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания:
3.1.1. Общи изисквания:
3.1.1.1. Местоположението на цент ровете
трябва да е на достъпно и комуникативно мяс
то, съобразено с потребностите на децата и
семействата.
3.1.1.2. Центърът може да е разположен в
жилищните части на населено място, където са
налице и разположени в близост основни здравни,
социални и образователни услуги.
3.1.1.3. Центровете може да са разположени в
самостоятелни сгради или в сгради, в които са
разположени други лечебни заведения или соци
ални и интегрирани здравно-социални услуги.
3.1.1.4. Сградите, в които се помещават цен
тровете, осигуряват достъпна среда за хора с
увреждания, в т.ч. за превозни средства за хора
с увреждания.
3.1.2. Центровете съобразно вида и предмета
на своята дейност се състоят от следните видове
основни помещения с осигурена препоръчителна
площ:
3.1.2.1. Амбулаторен блок:
3.1.2.1.1. Регистратура – по 6 кв. м за всяко
работно място.
3.1.2.1.2. Помещение за изчакване и престой
на деца и родители – не по-малко от 10 кв. м.
3.1.2.1.3. Специализирани консултативни и
терапевтични кабинети – не по-малко от 12 кв. м.
3.1.2.1.4. Манипулационна зала – не по-малко
от 12 кв. м.
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3.1.2.1.5. Помещения за физикална терапия
и рехабилитация – съгласно изискванията на
медицински стандарт „Физикална и рехабили
тационна медицина“.
3.1.2.1.6. Помещения за обучение и групови
занимания на родители/деца – до 25 кв. м.
3.1.2.1.7. Помещения за индивидуални зани
мания с родители и деца – 25 кв. м.
3.1.2.1.8. Работни кабинети за екипите, осъ
ществяващи мобилни услуги – 12 кв. м.
3.1.2.1.9. Помещение за съхранение на лекар
ствени продукти, медицински изделия, апаратура
и инвентар – не по-малко от 5 кв. м.
3.1.2.1.10. Санитарни възли с преддверие за
персонал и пациенти – с площ по 3 кв. м.
3.1.2.1.11. Помощни помещения.
3.1.2.2. Стационарен блок:
3.1.2.2.1. Кабинет за прием на пациентите за
хоспитализация – 12 кв. м.
3.1.2.2.2. Отделение за дългосрочни грижи
за деца:
3.1.2.2.2.1. Болнични стаи за дългосрочни
грижи (продължително лечение и/или рехаби
литация):
3.1.2.2.2.1.1. за деца над 14 г. – по 6,5 кв. м на
едно легло, но не по-малко от 12 кв. м, и собствен
санитарен възел с душ – не по-малко от 3 кв. м;
3.1.2.2.2.1.2. за деца от 3 до 14 г. – по 5 кв. м на
едно легло, но не по-малко от 8 кв. м, и собствен
санитарен възел с душ – не по-малко от 3 кв. м.
Забележка. Не по-малко от половината от
тези болнични стаи се осигуряват с легла за
придружители и собствен санитарен възел с
душ/вана, оборудван за хора с увреждания – не
по-малко от 6 кв. м.
3.1.2.2.2.1.3. за деца до 3 г. – по 4 кв. м на
едно легло, но не по-малко от 6 кв. м.
Забележка. Не по-малко от половината от тези
болнични стаи се осигуряват с легла за придру
жител и собствен санитарен възел, оборудван
с вана за къпане и кът за тоалет на децата – не
по-малко от 6 кв. м.
3.1.2.2.2.1.4. изолатор – по 6,5 кв. м на едно
легло, но не по-малко от 12 кв. м.
3.1.2.2.2.2. Болнични стаи за палиативни
грижи – по 6,5 кв. м на едно легло, но не помалко от 12 кв. м, и собствен санитарен възел
с душ – не по-малко от 3 кв. м.
Забележка. Тези болнични стаи се осигуряват
с легла за придружители и собствен санитарен
възел с душ/вана, оборудван за хора с уврежда
ния – не по-малко от 6 кв. м.
3.1.2.2.2.3. Помещения за отдих на придру
жителите – до 12 кв. м, като задължително се
обособява отделно помещение за придружителите
на деца, настанени за палиативни грижи.
3.1.2.2.2.4. Помещения за посетители.
3.1.2.2.2.5. Манипулационна – 9 кв. м.
3.1.2.2.2.6. Лекарски кабинети – по 12 кв. м.
3.1.2.2.2.7. Стая за почивка на медицинския
персонал – 12 кв. м.
3.1.2.2.2.8. Стая за помощни я персонал –
6 кв. м.
3.1.2.2.2.9. Разливен хранителен офис с чиста
и нечиста част – 12 кв. м, с осигурени минимум
по две двугнездни мивки.
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3.1.2.2.2.10. Детска млечна кухня с чиста и
нечиста част – по 6 кв. м.
3.1.2.2.2.11. Столова (дневна) – по 1,5 кв. м
на болнично легло.
3.1.2.2.2.12. Занималня за деца, снабдена с
играчки и учебни пособия – 12 кв. м.
3.1.2.2.2.13. Санитарни възли и бани към от
делението за придружители – 6 кв. м.
3.1.2.2.2.14. Санитарен възел и баня за пер
сонала – 6 кв. м.
3.1.2.2.2.15. Помещение за изливане, измиване
и дезинфекция и за съхранение на използван
постелъчен инвентар и болнично бельо – 5 кв. м.
3.1.2.2.2.16. Други допълнителни помещения
в зависимост от спецификата на отделението.
3.1.2.2.3. Отделение за специални грижи за
деца до една година:
Изискванията към помещенията в отделението
по неонатология за специални грижи са посочени
в част IV, подчаст „Г. Структура по неонатология
за специални грижи“ от приложението към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 13 от 2014 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Неонатология“ (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.).
3.1.2.3. Жилищен блок:
3.1.2.3.1. Стаи за настаняване на деца и ро
дители – не по-малко от 12 кв. м, със собствен
санитарен възел с душ – 3 кв. м.
3.1.2.3.2. Стая за игри, снабдена с играчки и
учебни пособия – 12 кв. м.
3.1.2.3.3. Стая за отдих.
3.1.2.3.4. Кухня.
3.1.2.3.5. Перално помещение.
3.1.2.3.6. Санитарен възел и баня, оборудване
за хора с увреждания – не по-малко от 6 кв. м.
3.1.3. Специфични изисквания:
3.1.3.1. Центровете се обзавеждат с мебели и
медицинско и друго оборудване, съответстващи
на предмета на дейността им.
3.1.3.2. Местоположението, видът на поме
щенията, разположението им, мебелировката и
подредбата са съобразени със спецификата на
предоставените услуги за деца с увреждания и
хронични заболявания, в т. ч. е осигурена спе
циална мебелировка и оборудване:
3.1.3.2.1. парапетите, рампите и другите сред
ства, подпомагащи придвижването, са разполо
жени на съответните места;
3.1.3.2.2. стълбите са адаптирани и безопасни
за всички потребители;
3.1.3.2.3. ако децата имат зрителни увреж
дания, цветовете и осветлението са избрани да
подпомагат зрителните функции;
3.1.3.2.4. осигурени са съответните помощни
средства и съоръжения за придвижване;
3.1.3.2.5. осигурено е защитно оборудване
(протектори за ъглите, протектори на канали и
контакти и др.).
3.1.3.3. Пространството се организира по на
чин, който осигурява безопасността на децата и
стимулира тяхната активност и развитието им.
3.1.3.4. Допуска се в помещенията, с изклю
чение на манипулационните зали, залите за
новородени и лабораторните помещения, обза
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веждане с мебели и текстил (пердета, завеси,
щори, килими и др.) и пособия и играчки при
спазване на изискванията за безопасност.
3.1.3.5. Разположението на помещенията за
амбулаторни, в т. ч. почасови грижи, трябва да
позволява лесен достъп и на деца с физически
и сензорни увреждания, да позволява лесния
преход от едно помещение в друго, като осигу
рява обособяването на групата, спокойствието
и сигурността на заниманията в нея.
3.1.4. Изискванията към дейностите по ком
плексни медицински грижи за деца с уврежда
ния и хронични заболявания в центровете за
комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания се определят в правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред на
центровете за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания, издаден
на основание чл. 27а, ал. 4 и чл. 35, ал. 3, т. 1
от Закона за лечебните заведения.
3.2. Изискванията към структурите, осъщест
вяващи дейности по комплексни медицински
грижи за деца с увреждания и хронични забо
лявания в обхвата на медицинската специалност
„Педиатрия“ в лечебните заведения за болнична
помощ, се уреждат с правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебното заведе
ние при спазване на изискванията на наредбата
по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.
3.2.1. Дейностите по комплексни медицински
грижи за деца с увреждания и хронични заболя
вания в обхвата на медицинската специалност
„Педиатрия“ могат да бъдат извършвани от:
3.2.1.1. консултативните кабинети по педиатрия
в диагностично-консултативния блок;
3.2.1.2. клиники/отделения по педиатрия;
3.2.1.3. клиники/отделения за продължително
лечение за деца;
3.2.1.4. клиники/отделения, в които се осъ
ществяват палиативни грижи за деца.
3.2.2. В рамките на структурите по т. 3.2.1.1,
3.2.1.2 и 3.2.1.3 може да се обособяват и отдел
ни помещения за изпълнение на програми за
амбулаторни, в т. ч. почасови грижи за деца с
различни увреждания и хронични заболявания,
в т. ч. за деца с психични проблеми.
3.2.3. В случаите по т. 3.2.2 се осигуряват
условия за хранене, почивка и игри на децата,
ползващи почасови или други амбулаторни грижи.
4. Изисквания за персонал:
4.1. Дейностите по комплексни медицински
грижи на деца с увреждания и хронични забо
лявания в обхвата на медицинската специалност
„Педиатрия“ се осъществяват от персонала на
структурите по т. 3.2.1 съвместно с останалите
специалисти от структурните звена на лечебното
заведение, участващи на функционален принцип
при изпълнение на дейностите по т. 2.
4.2. Препоръчително е дейността по пре
доставяне на комплексни медицински грижи
на деца с увреждания и хронични заболявания
да се ръководи и координира на функционално
ниво от ръководител – лекар специалист по
педиатрия, който се определя от ръководителя
на лечебното заведение.
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5. Изисквания към дейността по комплексни
медицински грижи за деца с увреждания и хро
нични заболявания в обхвата на медицинската
специалност „Педиатрия“:
5.1. Дейностите по комплексни медицински
грижи на деца с увреждания и хронични забо
лявания в обхвата на медицинската специалност
„Педиатрия“ се осъществяват от мултидисцип
линарни екипи, всеки от които задължително
включва лекар специалист по педиатрия, психолог
и социален работник.
5.1.1. В зависимост от конкретния случай в
екипа могат да се включват и други медицински
и немедицински специалисти.
5.1.2. За всяко дете се определя мултидисцип
линарен екип за индивидуална работа с него.
5.1.3. Мултидисциплинарният екип оценява
потребностите на детето и разработва индиви
дуален медико-социален план за необходимите
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и подкрепящите немедицински дей
ности и услуги по време на престоя на детето
в лечебното заведение, както и при ползването
на мобилни услуги, със следното съдържание:
5.1.3.1. цел;
5.1.3.2. задачи;
5.1.3.3. дейности и услуги;
5.1.3.4. продължителност на работа;
5.1.3.5. резултати;
5.1.3.6. отговорни лица.
5.1.4. В медико-социалния план се включват
дейности и услуги, съобразени с индивидуал
ната оценка на детето, с вида и степента на
увреждането и/или хроничното заболяване, с
потребностите и възможностите за развитие на
детето и с неговата възраст.
5.1.5. За изпълнение на индивидуалния медикосоциален план се определя отговорен специалист
с подходяща квалификация, който изпълнява
функциите на ръководител на мултидисципли
нарния екип и отговаря за организирането на
дейността по изпълнението на плана.
5.1.6. Ръководителят по т. 5.1.5 организира
периодично отчитане на постигнатия напредък
в развитието на детето и формулиране на нови
цели и задачи, като периодът на отчитане не
може да бъде по-дълъг от три месеца.
5.1.7. При приключване на дейностите по пре
доставяне на комплексни медицински грижи в
лечебното заведение се изготвя и предоставя на
родителите/настойниците/другите представители
на детето актуализиран медико-социален план,
в който се включват:
5.1.7.1. препоръки за хигиенно-диетичен ре
жим;
5.1.7.2. информация за необходимостта от
последващо наблюдение, лечение и/или реха
билитация;
5.1.7.3. препоръки към общопрактикуващия
лекар на детето;
5.1.7.4. информация за необходимостта от
други услуги – социални, образователни и др.
5.2. За осъществяване на предоставяните в
амбулаторни условия грижи за деца с увреждания
и хронични заболявания ръководителят по т. 4.2
утвърждава програми за амбулаторни грижи.
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5.2.1. Програмите за амбулаторни гри ж и
включват:
5.2.1.1. комплексни дейности за подобряване на
здравето и стимулиране на развитието на детето,
в т. ч. обучителни, игрови и рехабилитационни
дейности, които осигуряват емоционална и пси
хическа стабилност и развитие на специфични
умения, съобразно с конкретните индивидуални
потребности на децата;
5.2.1.2. работа с родителите/настойниците/
попечителите/лицата, осъществяващи замест
ваща грижа, и др.;
5.2.1.3. дават гаранция за сигурна и безопасна
среда на децата.
5.2.2. Програмите за амбулаторни грижи
включват индивидуални и/или групови зани
мания с децата.
5.2.3. Организацията на дейностите по про
грамите за почасови и други амбулаторни грижи
се възлага на специалист с подходяща квали
фикация, определен от ръководителя по т. 4.2.
5.3. Дейностите по комплексни медицински
грижи включват и мобилни услуги, които се
предоставят чрез посещения на място при по
требителите.
5.3.1. За осъществяване на мобилни услуги
за деца с увреждания и хронични заболявания
в обхвата на медицинската специалност „Пе
диатрия“ ръководителят по т. 4.2 утвърждава
правила за тяхното предоставяне.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 18
от 4 ноември 2016 г.

за съдържанието на технологичното описание
и технологичната схема на производство на
аквакултури
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Тази наредба урежда изискванията
по отношение съдържанието на:
1. технологичното описание на обектите
за производство на аквакултури;
2. технологичната схема на производство
на аквакултури.
Г л а в а

в т о р а

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО
ОПИСАНИЕ
Чл. 2. Технологичното описание включва
описание на производствените мощности и
материалната база на обекта за аквакултури.
Чл. 3. Технологичното описание съдържа
информация за:
1. идентификационни данни за обекта – на
именование, номер/а от кадастрална карта/
карта на възстановената собственост на имота/
имотите, върху които е разположен обектът,

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

данни за собственика/собствениците, площ на
имота/имотите, землище (ЕКАТТЕ), община,
област, географски координати;
2. водоизточник/ци и/или воден обект, из
ползван за производство на аквакултури, като
се посочват наименованието и условията за
ползване съгласно издадените разрешителни
по Закона за водите; в случаите, когато се
извършва водовземане без издадено разре
шително по Закона за водите, се посочват
необходимите водни количества за произ
водство (в м 3);
3. тип на обекта за аквакултури:
а) в зависимост от вида на производствените
съоръжения – басейнов, садков, рециркулаци
онна система, съоръжения за производство
на други водни организми, комбинация от
различни съоръжения (смесен тип);
б) в зависимост от солеността на водата,
използвана за производство на аквакулту
ри – обект за отглеждане на морски аквакул
тури или обект за отглеждане на сладководни
аквакултури;
в) в зависимост от изпълнението на про
изводствения цикъл – пълносистемен (пълен
цикъл) или непълносистемен (частичен цикъл);
4. описание и характеристика на производ
ствените съоръжения при басейнов тип обект:
а) брой на басейните (общ брой и по кате
гории спрямо предназначението им – маточ
ни, люпилни, разсадни, отрасни, угоителни,
карантинни, зимовни, складови, утаителни,
съгревателни и др.);
б) материал, от който са изградени (земно
насипни, бетонни, пластмасови, метални и др.);
в) размери на басейните – площ (в дка
или м 2), общ и работен обем (в м 3) по кате
гории спрямо предназначението им (маточ
ни, люпилни, разсадни, отрасни, угоителни,
карантинни, зимовни, складови, утаителни,
съгревателни и др.);
г) брой, вид и обем (в м 3 или литри) на
технологичното оборудване в люпилнята,
където е налична;
5. описание и характеристика на произ
водствените съоръжения при садкови обекти:
а) вид на садките (мрежени клетки) – пла
ващи, потопяеми;
б) брой на садките (мрежени клетки);
в) размер на садките (мрежени клетки) – ви
сочина/дълбочина, дължина, широчина, ди
аметър (в л. м), общ и работен обем (в м 3);
г) плавателни съдове, обслужващи произ
водството;
6. описание и характеристика на производ
ствените съоръжения в обекти с рециркула
ционна система:
а) брой на басейните (общ брой и по кате
гории спрямо предназначението им);
б) материал, от който са изградени ба
сейните;
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в) размери на басейните – площ (в дка или
м 2), общ и работен обем (в м 3) по категории
спрямо предназначението им;
г) брой, вид и обем (в м 3 или литри) на
оборудването в люпилнята, където е налична;
д) информация за пречиствателните съ
оръжения, капацитета им и метода на пре
чистване на водата;
7. описание и характеристика на обектите
с други съоръжения, различни от изброените
в т. 4, 5 и 6:
а) вид на производствените съоръжения
(колектори, рафтове и др.);
б) тип на производствени съоръжения (за
котвени за дъното, плаващи линии, плаващи
тип „звезда“ и др.);
в) брой и дължина (в л. м) на производ
ствените съоръжения;
г) плавателни съдове, обслужващи произ
водството;
8. производствен капацитет на обекта за
аквакултури:
а) посочва се максималният производствен
капацитет на обекта при избраната техноло
гия на отглеждане и използване на всички
налични производствени мощности за период
една година за всеки отглеждан вид поотделно
в тонове;
б) при производство на зарибителен мате
риал максималният производствен капацитет
на обекта се посочва в брой произведена риба
и средно единично тегло в грамове;
в) когато е приложимо, се посочват и
средствата за увеличение на капацитета на
обекта за аквакултури (като аератори и др.).
Чл. 4. (1) Към технологичното описание
се прилага графична схема на обекта за ак
вакултури.
(2) В схемата по ал. 1 се обозначават всички
съоръжения по чл. 3, т. 4 – 7, производствени
и спомагателни помещения и сгради.
(3) За обектите по чл. 3, т. 4 и 6 се обо
значават водоизточникът, типът на водоснаб
дяване (независимо, зависимо (каскадно) или
смесено), пътят на водата от водовземното
съоръжение през различните типове басейни,
вани и т.н. до заустващото и/или изпускател
ното съоръжение.
Г л а в а

т р е т а

СЪДЪРЖ АНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА
СХЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВА
КУЛТУРИ
Ч л. 5. Тех нолог и чната схема вк лючва
описание на всички технологични дейности
при производството на аквакултури в обекта.
Чл. 6. (1) Технологичната схема съдържа
информация за:
1. българското и научното наименование
на отглежданите видове;
2. производствения цикъл на отглежданите
видове;
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3. прилаганата технология за отглеждане
на видовете – екстензивна, интензивна и су
перинтензивна;
4. подготовката на басейните за вегетатив
ния сезон (източване, пресушаване, почистване
на утайки, дезинфекция и др.), мелиоративните
дейности (изораване, фрезоване, засяване,
торене, варуване и др.), в случай че такива
се извършват.
(2) Когато производственият цикъл по
ал. 1, т. 2 е пълносистемен (пълен цикъл),
се описват:
1. провеждането на люпилна кампания,
инкубацията на хайвера и личинковият пе
риод – период на провеж дане, подготовка
на производителите в зависимост от използ
вания метод на размножаване (естествено,
полуизкуствено или изкуствено), методите на
оплождане, инкубация на хайвера, излюпване
то и захранването на личинките, планирано
количество на продукцията (в брой);
2. за зарибителен материал и риба за ре
ализация – гъстота/плътност на посадката
по видове (брой/тегло на единица площ или
обем), хранене на рибата (период на хранене
и вид на храната), планирани количества на
произведения зарибителен материал и риба
за реализация (брой, общо тегло и средно
единично тегло) и добив от единица воден
обем/площ.
(3) Когато производственият цикъл по ал. 1,
т. 2 е непълносистемен (частичен цикъл),
се описват технологичните процеси само за
стадия/ите от развитието на рибата (хайвер,
зарибителен материал, риба за консумация),
в който/които се отглежда в обекта за аква
култури до реализацията є.
(4) При отглеждане на риба за добив на
хайвер за консумация се описват всички
производствени процеси и количеството на
планираната продукция от хайвер за консу
мация (в килограми).
(5) При обекти за отглеждане на други
водни организми се описват технологията
на производство, производствените цикли
(от посадъчен материал до краен стадий на
производство), планираните количества на
произведената продукция по видове, храни
телният режим, добивът от единица площ,
обем или съоръжение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аквакултури“ са дейности, свързани
с развъждането и отглеждането на риби и
други водни организми, както и получената
по съответните технологии продукция от тях.
2. „Басейнов обект“ е този, в който отглеж
дането се извършва в изградени за целта ба
сейни – бетонни, земни или от друг материал.
3. „Гъстота на посадката“ е броят индивиди
на единица площ или обем.
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4. „Дру ги водни организми“ са миди,
морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли,
скариди, раци, жаби и други видове – предмет
на рибностопанска дейност.
5. „Екстензивна технология“ е тази, при
която рибата или другите водни организми
се отглеждат при гъстота на посадката, съоб
разена с възможността за изхранването им
само чрез естествената храна, налична във
водоема.
6. „Зарибителен материал“ е риби, оплоден
хайвер, личинки или други водни организми,
предназначени за доотглеждане в регистрирани
животновъдни обекти или разселване в ес
тествени или изкуствени водоеми, независимо
от тяхното тегло и възраст.
7. „Интензивна технология“ е тази, при
която рибата или другите водни организми се
отглеждат при висока гъстота на посадката и
изхранването им се осигурява чрез подаване на
необходимата за целта специализирана храна.
8. „Личинка“ е стадий от развитието на
рибите – от излюпването на хайвера до ре
зорбиране на жълтъчното мехурче.
9. „Непълносистемен производствен цикъл“
е този, при който се осъществява част от
производствените процеси за един или повече
от един стадий от развитието на рибите или
другите водни организми.
10. „Обект“ е обособена производствена
(тех нологи чна) единица, разположена на
единна територия.
11. „Обект за аквакултури“ е този, който
е специализиран в изпълняване на дейности,
свързани с развъждането и отглеждането на
риби и други водни организми.
12. „Обект за отглеждане на морски аква
култури“ е този, в който се отглеждат морски
организми.
13. „Обект за отглеждане на сладководни
аквакултури“ е този, в който се отглеждат
сладководни организми.
14. „Плътност на посадката“ е теглото на
индивидите на единица площ или обем.
15. „Посадка“ е броят или теглото (в кг)
на зарибените индивиди в единица площ или
обем.
16. „Производители (разплодници)“ са
полово зрели индивиди, предназначени за
получаване на полови продукти и потомство.
17. „Пълносистемен цикъл на производство“
е този, при който рибите или другите водни
организми се отглеждат във всички стадии
от жизнения им цикъл.
18. „Рециркулационна система“ е система
от производствени съоръжения, при които се
осъществява пречистване на водата чрез био
филтри и многократно използване на водата с
допълнителен водообмен за едно денонощие
до 10 %, и има възможност за контрол на
условията на средата.
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19. „Риболюпилня“ е обособена част от
обекта за аквакултури, в която са разположени
съоръженията и оборудването, необходими за
получаване на полови продукти, извършване
на оплождане, инкубация на хайвера, излюп
ване и захранване на личинките.
20. „Садка (мрежена клетка)“ е съоръже
ние, изградено от специализирана мрежа,
обграждаща напълно определен обем вода и
възпрепятстваща преминаването на рибите
извън него. Съоръжението може да е изцяло
потопено или плаващо, като задължително
трябва да е фиксирано за възпрепятстване на
свободното му движение.
21. „Садков обект“ е този, в който рибата се
отглежда в плаващи или потопяеми мрежени
клетки (садки).
22. „Суперинтензивна технология“ е тази,
при която рибата или другите водни организми
се отглеждат при висока гъстота/плътност на
посадката, използва се единствено специали
зиран фураж за хранене и има възможност
за контрол върху всички условия на средата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 25а, ал. 3 от Закона за рибарството и
аквакултурите.
§ 3. Всички лица, регистрирани по чл. 25
от Закона за рибарството и аквакултурите, са
задължени да предоставят на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури „техно
логично описание и технологична схема на
производство на аквакултури“ в съответствие
с изискванията на наредбата в срок до 1 годи
на считано от датата на влизането є в сила.
§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнител
ната агенция по рибарство и аквакултури.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Костов
8864

НАРЕДБА № 19
от 8 ноември 2016 г.

за биологично изпитване на продукти за
растителна защита
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за:
1. биологично изпитване на продукти за
растителна защита (ПРЗ);
2. одобряване и контрол на бази на физи
чески и юридически лица за извършване на
биологично изпитване на ПРЗ;
3. издаване на удостоверение за внос или
въвеждане на ПРЗ, предназначени за биоло
гично изпитване.
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Чл. 2. (1) Българската агенция по безопас
ност на храните (БАБХ) осъществява:
1. биологично изпитване на ПРЗ;
2. контрола върху извършването на био
логично изпитване на ПРЗ на територията
на страната.
(2) За осъществяване на дейностите по
ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ дава
задължителни указания и утвърждава образ
ци на заявления, уведомления, протоколи,
декларации и други по тази наредба, които се
публикуват на интернет страницата на БАБХ.
Чл. 3. За извършване на дейностите по
тази наредба, както и за извършване на
услуги на физически и юридически лица се
събират такси съгласно тарифата по чл. 3,
ал. 4, съответно ценоразписа по чл. 3, ал. 5
от Закона за Българската агенция по без
опасност на храните.
Г л а в а

в т о р а

БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕФИК АС
НОСТ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. Биологичното изпитване на ПРЗ се
извършва с цел да се установи ефикасност
та на продуктите при употребата им върху
растенията и растителните продукти, като
се определи влиянието на даден продукт
върху контрола на вредителите и растежа на
растенията.
Чл. 5. (1) На биологично изпитване с цел
разрешаване за пускане на пазара и употреба
подлежат ПРЗ:
1. в състава на които са включени:
а) одобрени активни вещества, антидоти,
синергисти;
б) неодобрени активни вещества, които от
говарят на изискванията на чл. 30, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита и за отмяна на директиви
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L
309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-на
татък „Регламент (ЕО) № 1107/2009“;
в) коформуланти извън списъка на при
ложение III от Регламент (ЕО) № 1107/2009;
2. които имат търговско наименование или
номер на кода на производителя за разработ
ката на съответния продукт и утвърден вид
на формулация.
(2) Когато биологично се изпитват ПРЗ, в
състава на които са включени едно или повече
активни вещества, които не се съдържат в
състава на разрешен продукт или се съдържат
в състава на продукт, разрешен за употреба
срещу друг вредител, третираните растения
и растителни продукти се унищожават съоб
разно особеностите на третираната култура.
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Чл. 6. (1) Биологичното изпитване на ПРЗ
се извършва в съответствие с правилата на
Добрата експериментална практика и съглас
но стандартите за изпитване за ефикасност
на ПРЗ, определени от Европейската и сре
диземноморска организация по растителна
защита (EPPO).
(2) Биологичното изпитване се осъществява
в официални бази на БАБХ и в одобрени бази
на физически и юридически лица, вписани
в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за
защита на растенията.
(3) Базите по ал. 2 трябва да отговарят на
изискванията, определени в приложението.
(4) Биологичното изпитване в официалните
бази се провежда от областните дирекции
по безопасност на храните (ОДБХ) по мес
тонахождение на базите под методическото
ръководство на Централното управление (ЦУ)
на БАБХ.
(5) Българската агенция по безопасност на
храните контролира биологичното изпитване
на ПРЗ в одобрените бази чрез инспекторите
по растителна защита на ОДБХ.
(6) За инспектори по растителна защита,
които извършват контрол на биологичното
изпитване на ПРЗ, се назначават лица с висше
образование в областта на аграрните науки
с професионално направление „Растителна
защита“.
Чл. 7. (1) Продуктите за растителна защи
та се изпитват най-малко в рамките на един
вегетационен период.
(2) Изпитваните ПРЗ се сравняват с еталон
ни ПРЗ, които са разрешени ПРЗ, доказали в
достатъчна степен качествата си в практиката
при селскостопанските, фитосанитарните и
екологичните, включително и климатичните,
условия в областта на предложената употреба.
Еталонният ПРЗ и изпитваният ПРЗ трябва
да бъдат с еднакви или възможно най-сходни
механизъм на действие, време и метод на
прилагане.
(3) Когато в страната няма разрешен ета
лонен ПРЗ, съответен на изпитвания ПРЗ, за
еталонен продукт може да се ползва продукт,
разрешен в държава членка от:
1. зона В-Южна съгласно приложение I от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 или Югоизточна
та зона съгласно Ръководството за сравними
климатични условия PP 1/241 (2) на ЕРРО;
2. всички зони съгласно приложение I от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 – при заявена
употреба на изпитвания ПРЗ само за култи
вационни съоръжения или при третиране след
прибиране на реколтата, или за фумигация,
или за обеззаразяване на семена.
(4) В случаите по ал. 3 заявителят пред
ставя на официалните и на одобрените бази:
1. заверено копие на разрешение за пуска
не на пазара и употреба на ПРЗ в държавата
членка с превод на български език;
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2. заверено копие на етикета за пускане
на пазара и употреба на ПРЗ с превод на
български или английски език;
3. информационен лист за безопасност
на ПРЗ на български или английски език
в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по хими
кали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Коми
сията, както и на Директива 76/769/ЕИО на
Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, нари
чан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH)“.
Чл. 8. (1) За извършване на биологично
изпитване на ПРЗ заявителят сключва дого
вор с БАБХ или с притежател на сертификат
за биологично изпитване на ПРЗ и доставя в
местата за изпитване на базите заявените за
изпитване и еталонните ПРЗ.
(2) Заявените за биологично изпитване
ПРЗ се доставят в добре запечатани опаковки
с етикети на български или английски език,
които включват: търговско наименование или
номер на код на производителя на продукта,
партиден номер, дата на производство, срок
на годност, нетно количество в опаковката
и обозначение „Продукт, предназначен за
биологично изпитване“.
(3) Eталонните ПРЗ се доставят с етикет
на български или английски език.
(4) За доставените ПРЗ се съставя предава
телно-приемателен протокол по образец или
друг еквивалентен документ, който удостове
рява доставката на продуктите.
(5) При доставката заявените за биологично
изпитване ПРЗ се придружават от информаци
онен лист за безопасност на ПРЗ на български
или английски език в съответствие с чл. 31
от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(6) След приключване на биологичното
изпитване останалите количества от заявените
ПРЗ могат да се употребят за изпитване в
базата през следващия вегетационен период.
Продуктите с изтекъл срок на годност под
лежат на обезвреждане съгласно Закона за
управление на отпадъците.
Чл. 9. (1) Внос или въвеждане на ПРЗ по
чл. 8 се извършва от заявителите на биоло
гичното изпитване след издаване на удосто
верение от изпълнителния директор на БАБХ
или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) За получаване на удостоверение за внос
или въвеждане на ПРЗ, предназначени за
биологично изпитване, заявителите подават
в ЦУ на БАБХ заявление по образец, към
което прилагат документ за платена такса
съгласно тарифата по чл. 3.
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(3) Заявлението се проверява от БАБХ. При
установяване на непълноти и/или несъответ
ствия със заявените за биологично изпитване
ПРЗ БАБХ писмено уведомява заявителя и
определя срок за отстраняването им.
(4) При неотстраняване на непълнотите и/
или несъответствията в срока по ал. 3 заяв
лението се оставя без разглеждане, за което
заявителят писмено се уведомява.
(5) В 14-дневен срок от подаване на заяв
лението или от отстраняване на непълнотите
и/или несъответствията изпълнителният ди
ректор на БАБХ или оправомощено от него
длъжностно лице издава удостоверението за
внос или въвеждане на ПРЗ, предназначени
за биологично изпитване.
(6) Удостоверението по ал. 5 се издава със
срок на валидност 3 месеца.
(7) При непроизнасяне в срока по ал. 5 е
налице мълчаливо съгласие и се прилагат
съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограни
чаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанска
та дейност. Заявителят има право да внесе
или въведе заявените ПРЗ, предназначени
за биологично изпитване, след като пред
варително писмено уведоми за това ЦУ на
БАБХ и изпълнителният директор на БАБХ
или оправомощено от него длъжностно лице
не се произнесе с отказ в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението.
Чл. 10. (1) Базите по чл. 6, ал. 2 нямат
право да предоставят информация и резултати
от биологичното изпитване на лица, различни
от заявителя, без негово писмено съгласие.
(2) Когато изпитването се извършва в офи
циалните бази на БАБХ, заявителят депозира
документ за съгласие в ЦУ на БАБХ.
(3) В случаите по ал. 1 одобрените бази
представят копие от документа за съгласие
в ЦУ на БАБХ.
Раздел ІІ
Биологично изпитване на продукти за растителна защита в официални бази на Българската агенция по безопасност на храните
Чл. 11. (1) За биологично изпитване на
ПРЗ в официалните бази заявителите подават
в ЦУ на БАБХ заявление по образец, към
което прилагат:
1. информационен лист за безопасност
на ПРЗ на български или английски език
в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH);
2. документ за платена услуга съгласно
ценоразписа по чл. 3.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните проверява документацията по ал. 1
в 5-дневен срок от получаването є.
(3) В случай на непълноти и/или несъот
ветствия БАБХ писмено уведомява заявителя
и определя срок за отстраняването им.
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(4) При неотстраняване на непълнотите
и/или несъответствията в срока по ал. 3 за
явлението се оставя без разглеждане, за което
заявителят писмено се уведомява.
(5) Когато за биологично изпитване се
заявява продукт за растителна защита с цел
разширяване на разрешението му за пускане
на пазара и употреба за минимална употреба,
изпитването не се заплаща.
Чл. 12. (1) Въз основа на подадените заявле
ния по чл. 11, ал. 1 изпълнителният директор
на БАБХ ежегодно със заповед утвърждава
план за биологичното изпитване на ПРЗ в
официалните бази.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава в срок до:
1. 15 март – за ПРЗ, които ще се изпитват
през пролетно-летния период;
2. 30 септември – за ПРЗ, които ще се
изпитват през есенно-зимния период.
(3) Планът по ал. 1 съдържа:
1. тема на опит, която включва вредителя
при съответната култура (вредителят и кул
турата се отбелязват с български и латински
наименования и БАЕР кодове);
2. търговско наименование или номер на
кода на производителя и вида на формулация
на заявените за изпитване ПРЗ;
3. код на ПРЗ;
4. наименование на активното вещество;
5. съдържание на активното вещество;
6. производител на ПРЗ;
7. доза/концентрация;
8. моменти на приложение (фенофази на
културите по ВВСН);
9. еталонен ПРЗ;
10. местата за изпитване в официалните
бази за съответния ПРЗ;
11. поредна година на изпитване.
(4) При заявяване на биологично изпитване
след датите по ал. 2 планът се актуализира
със съответните ПРЗ.
(5) В 30-дневен срок от утвърждаване на
плана по ал. 1 изпълнителният директор на
БАБХ сключва договори със съответните
заявители.
(6) Въз основа на плана по ал. 1 изпъл
нителният директор на БАБХ със заповед
утвърждава списък на лицата, които ръко
водят изпитването по бази – докладчици по
теми на опити.
Ч л. 13. (1) Док ла д чиц и т е по т ем и на
опити изготвят план за изследване по тема
на опит съобразно съответната стандартна
оперативна процедура (СОП) от наръчника
по качеството на базата в случаите, когато
заданието за изследване по тема на опит не
е изготвено от заявителя посредством специ
ализиран софтуер.
(2) Планът по ал. 1 съдържа:
1. име на докладчика и дата на изготвяне;
2. код на темата, код на опита и код на
продукта, посочени в плана за биологично
изпитване;
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3. имена на лицата, които извършват из
питването – отговорници на единичен опит
за съответната тема;
4. срок за представяне на доклад от еди
ничен опит;
5. вид оборудване, което ще се използва;
6. местонахождение и брой на опитите;
7. размер на площта/парцелите;
8. култура и вредител;
9. брой на повторенията;
10. доза на прилагане;
11. брой и моменти на третиранията;
12. брой и моменти на отчитане;
13. поддържащи пръскания и всички други
дейности, свързани с опита за ефикасност.
(3) В плана за изследване се отразяват
номерът и актуалната версия на стандартите
за изпитване за ефикасност на ПРЗ на ЕРРО,
които ще се използват по време на изпитването.
(4) Докладчиците по теми на опити изпра
щат плана за изследване на отговорниците
на опити в местата на изпитване и определят
срок, в който да се представят доклади от
единичен опит, изготвени съобразно СОП от
наръчника по качество.
Чл. 14. (1) Отговорниците на опити изготвят
досие по тема на опит съгласно съответните
СОП от наръчника по качество, което съдържа:
1. пиктограми за опасност съгласно глобал
ната хармонизираща система, сигнални думи;
2. предупреждения за опасност;
3. препоръки за безопасност;
4. стандартни текстове, даващи специални
съвети за безопасно използване на ПРЗ;
5. местонахождение и скица на опитния
парцел;
6. договор за наемане на площи за опита
(когато е необходимо);
7. сведения за опитния парцел;
8. рекапитулация за третиране и посеще
ния на опита;
9. експериментални условия;
10. подготовка на третиранията;
11. реализиране на третиранията;
12. третиране с други ПРЗ извън опита;
13. вземане на проби за лабораторен анализ
(ако е необходимо);
14. третиране на семена (ако е необходимо);
15. изкуствено заразяване (ако е необхо
димо);
16. бланки за отчитане на сурови данни,
съобразени с методиките за изпитване;
17. коментар на опита;
18. унищожаване на продукцията.
(2) Въз основа на досието по ал. 1 отго
ворниците на опити в местата за изпитване
изготвят доклад от единичен опит за всеки
ПРЗ. Доклад от единичен опит се изготвя
съгласно съответната СОП от наръчника по
качество и съдържа статистически анализ на
данните от изпитването.
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(3) Докладите от единични опити се из
пращат на докладчика, който изготвя доклад
от серия опити. Доклад от серия опити се
изготвя съгласно съответната СОП от наръч
ника по качество.
Чл. 15. (1) В едномесечен срок от приключ
ване на опитите докладът от серия опити се
предоставя официално в ЦУ на БАБХ на един
хартиен и електронен носител.
(2) Документацията от опитите се съхра
нява в официалните бази на БАБХ за срок
10 години.
Чл. 16. (1) Заявените за изпитване ПРЗ и
еталонните ПРЗ се предоставят от заявителя
в местата на изпитване, определени в плана
за биологично изпитване, с предавателноприемателен протокол по образец или с друг
документ, който удостоверява получаването
на продуктите.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в два
екземпляра – един за заявителя и един за
мястото на изпитване. В 3-дневен срок от под
писването на протокола или документа копие
от него се изпраща в ЦУ на БАБХ от лицето,
приело продуктите в съответното място.
(3) Продуктите по ал. 1 се предоставят
в едноседмичен срок след утвърждаване на
плана за биологично изпитване.
(4) При недоставяне на продукт или неспаз
ване на срока по ал. 3 по вина на заявителя
продуктът не се изпитва.
Чл. 17. (1) В случаите по чл. 5, ал. 2 тре
тираните растения и растителни продукти се
унищожават съобразно съответната СОП от
наръчника по качество от комисия, назначена
със заповед на директора на съответната ОДБХ.
(2) За унищожаването на растенията и
растителните продукти се съставя протокол,
копие от който се представя в ЦУ на БАБХ.
Раздел III
Биологично изпитване на продукти за растителна защита в одобрени бази на физически
и юридически лица
Чл. 18. (1) За биологично изпитване на ПРЗ
в одобрени бази на физически и юридически
лица заявителите подават в ЦУ на БАБХ
декларация за изпитване по образец.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават в
срок до:
1. 30 юни – за ПРЗ, които ще се изпитват
през пролетно-летния период на текущата
календарна година;
2. 30 ноември – за ПРЗ, които ще се изпит
ват през есенно-зимния период на текущата
календарна година.
(3) За провеждане на биологично изпитване
в одобрени бази заявителят сключва договор
с притежателя на сертификат за биологично
изпитване на ПРЗ в съответната база.
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(4) В 14-дневен срок от сключването на
договора по ал. 3 ръководителят на одобре
ната база писмено уведомява ЦУ на БАБХ
за сключването на договора.
(5) Въз основа на сключените договори
и местата на изпитване одобрените бази
определят количествата на заявените за из
питване ПРЗ и количествата на съответните
еталонни ПРЗ.
(6) Продуктите за растителна защита и
еталонните ПРЗ, както са определени в де
кларацията по ал. 1, се предоставят от заяви
теля в местата на изпитване с предавателноприемателен протокол или с друг документ,
който удостоверява получаването на ПРЗ в
сроковете, определени в договора по ал. 3.
Чл. 19. Документацията от проведените
опити при биологичното изпитване на ПРЗ се
съхранява в одобрената база за срок 10 години.
Чл. 20. При поискване от страна на БАБХ
одобрените бази са длъжни да предоставят
подробна информация, свързана с биологич
ното изпитване на всеки ПРЗ, с изключение
на информацията относно резултатите от
изпитването.
Чл. 21. (1) В случаите по чл. 5, ал. 2 тре
тираните растения и растителни продукти се
унищожават съобразно съответната СОП от
наръчника по качество на базата.
(2) За всяко унищожаване по ал. 1 одобре
ните бази съставят протокол, копие от който
представят в ЦУ на БАБХ.
Г л а в а

т р е т а

ОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА БИОЛОГИЧНО
ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИ
ТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 22. (1) Българската агенция по без
опасност на храните одобрява бази на физи
чески или юридически лица за извършване на
биологично изпитване на ПРЗ, когато базите
отговарят на условията по чл. 73 от Закона
за защита на растенията и на изискванията,
определени в приложението.
(2) Лицата, които ръководят биологичното
изпитване в базите по ал. 1, са длъжни да
осъществяват методическо ръководство и да
контролират извършването на биологичното
изпитване, като отговарят за:
1. поддържане и актуализиране на наръч
ника по качеството в съответствие с прило
жението;
2. създаването и поддържането на доси
ета на персонала съгласно изискванията на
приложението;
3. осигуряването на оборудване, необходимо
за провеждане на опити за биологично изпит
ване при условията на т. 4 от приложението;
4. осигуряването на сграден фонд в съответ
ствие с т. 6 от приложението и за създаването
и поддържането на списък с адреси по т. 5
от приложението;
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5. осигуряването на лични предпазни сред
ства в съответствие с т. 7 от приложението.
(3) Лицата, които извършват биологично
то изпитване в базите по ал. 1, са длъжни
да изготвят съобразно съответната СОП от
наръчника по качество:
1. план за изпитване на ПРЗ през теку
щата календарна година на електронен или
хартиен носител;
2. план за изследване на опит по тема;
3. досие на опит по тема;
4. при заявяване доклад от единичен опит
за всеки ПРЗ.
(4) Към заявлението по чл. 74, ал. 1 от
Закона за защита на растенията се прилагат
следните документи:
1. документ за собственост или друг до
кумент, удостоверяващ правото на лицата да
използват местата за изпитване;
2. наръчник по качеството съгласно т. 1
от приложението;
3. документ за платена такса съгласно
тарифата по чл. 3.
Чл. 23. (1) На одобрените бази се издава
сертификат за биологично изпитване на ПРЗ
за следните групи култури и обекти:
1. трайни насаждения;
2. полски култури;
3. зеленчукови култури;
4. оранжерийни култури;
5. декоративни видове;
6. горски видове;
7. етеричномаслени култури;
8. складове и складирана продукция.
(2) Обхват на издаден сертификат може
да се разшири с нови култури и обекти при
условията и по реда на чл. 76 от Закона за
защита на растенията.
(3) Срокът на издаден сертификат за био
логично изпитване на ПРЗ може да се удъл
жи до три месеца преди изтичането му при
условията и по реда на чл. 74 и 75 от Закона
за защита на растенията.
Чл. 24. Притежателите на сертификати за
биологично изпитване на ПРЗ:
1. осигуряват съгласно Закона за управление
на отпадъците обезвреждането на празните
опаковки от ПРЗ, използвани за изпитване
в базите;
2. ежегодно до 31 декември представят в
ЦУ на БАБХ информация за количеството
ПРЗ (по наименования или код на продукта),
употребени за биологичното изпитване в базата
през текущата календарна година.
Чл. 25. (1) Инспекторите по растителна
защита контролират одобрените бази чрез
планови и внезапни проверки и проверки при
наличие на данни за нарушение.
(2) Цент ралното у правление на БА БХ
изготвя план за извършване на планови
проверки по ал. 1 за текущата календарна
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година, който се утвърждава от изпълнител
ния директор на БАБХ.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват по
документи и в местата на изпитване на базите.
(4) В тридневен срок преди извършване на
планови проверки ОДБХ писмено уведомява
за това притежателите на сертификати за
биологично изпитване на ПРЗ.
(5) Внезапните проверки се извършват по
всяко време без предварително уведомяване
на лицата по ал. 4.
(6) За извършването на проверките ин
спекторите по растителна защита попълват
протоколи съгласно съответната СОП от
наръчника по качество.
Чл. 26. При установяване на несъответствия
с нормативните изисквания инспекторите
по растителна защита дават предписания, в
които определят срокове за отстраняване на
несъответствията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Единичен опит“ е експериментално из
следване, проведено на едно място за изпитване
като част от група опити, които следват един
и същ план за изследване с цел получаване
на информация за ефикасността на ПРЗ.
2. „Серия опити“ е група от единични опити
за ефикасност на ПРЗ срещу даден вредител,
проведени на различни места, които се залагат,
следвайки общ план за изследване, приложим
на различни места и/или през един или два
вегетационни периода или години.
3. „Специализиран софтуер“ е лицензи
ран софтуер за управление на земеделски
изследвания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 70, ал. 4 от Закона за защита на растенията.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 111 от
2006 г. за изпитване на продукти за растителна
защита и одобряване на бази на физически
и юридически лица (ДВ, бр. 86 от 2006 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение
към чл. 6, ал. 3
Изисквания за базите, които извършват биологично изпитване на продукти за растителна
защита
1. Базите трябва да притежават наръчник по
качеството, съобразен с особеностите на базата,
оборудването и групата култури или обекти, за
които извършват биологично изпитване на ПРЗ:
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а) наръчникът включва стандартни оперативни
процедури (СОП), разработени в съответствие със
стандартите на EPPO за изпитване за ефикасност
на ПРЗ, по цялостната дейност по биологично
изпитване по раздели:
аа) общи СОП;
бб) СОП за използване на оборудването;
вв) СОП за обучения;
гг) СОП за лабораторни дейности;
дд) СОП за полеви дейности;
ее) СОП за събиране на данни;
жж) СОП за осигуряване на контрол върху
качеството;
зз) СОП за изготвяне на досие на опит;
б) всяка СОП съдържа: цел на извършваната
дейност, кой я извършва и указания за извърш
ването є;
в) с цел да се осигу рят сравними данни
от различни места на изпитване се използват
стандартни бланки, които са задъл ж ителни
за всички; тези бланки са съпроводени от съ
ответна СОП, в която са дадени указания за
попълването им.
2. За всяко място на изпитване в базите се
осигурява:
а) лице с висше образование в областта на
аграрните науки с професионално направление
„Растителна защита“ и сертификат по чл. 83 от
Закона за защита на растенията, което ръководи
изпитването;
б) лице с висше образование в областта на
аграрните науки с професионално направление
„Растителна защита“ или „Растениевъдство“ или
средно професионално образование в областта
на растениевъдството и сертификат по чл. 83 от
Закона за защита на растенията, което извършва
изпитването;
в) лице със средно професионално образование
в областта на растениевъдството и сертификат
по чл. 83 от Закона за защита на растенията,
което отговаря за съхранението и поддръжката
на оборудването за изпитване.
Когато ръководителите на биологичното из
питване по буква „а“ изпълняват функциите и на
лицата по буква „б“, за всяко място на изпитване
се осигуряват лицата по букви „а“ и „в“.
3. Всяка база създава и поддържа досие на
персонала, което съдържа:
а) органограма, която показва мястото на
всеки служител в структурата на организацията
и връзката му с ръководството;
б) списък на заетия в изпитването персонал;
функционални характеристики, в които се описват
конкретните задачи и отговорности, свързани с
осъществяването на дейностите по биологично
изпитване;
в) длъжностни характеристики и копия от
дипломите за завършено образование;
г) декларации за конфиденциалност на ин
формацията;
д) план за обучения, който включва:
аа) обучения при започване на работа;
бб) обучения за специфичната дейност, за
която отговаря съответното лице – определя се
отговорник за обучение на конкретния служител;
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вв) обучения при промяна на дейността в
рамките на организацията;
гг) обучения за повишаване на квалифика
цията;
дд) участия в срещи, семинари и др. за ус
вояване новостите в областта на растителната
защита и биологичното изпитване.
Обученията може да се провеждат на място
от компетентен служител, а при липса на та
къв – от външен специалист/експерт, както и в
други организации. Темата и лицето, извършило
обучението, се нанасят в бланка към досието.
4. За всяко място на изпитване базите трябва
да разполагат с оборудване, необходимо за про
веждане на опити за биологично изпитване за
ефикасност за съответните категории култури,
което включва:
а) оборудване за засяване/засаждане;
б) оборудване за пръскане;
в) оборудване за измерване/претегляне;
г) камина за работа с химични съединения;
д) Рh метър, анемометър, влагомер, термо
метри и др.;
е) пипети, лабораторна стъклария и др.;
ж) друго специализирано оборудване, използ
вано в процеса на изпитване.
Оборудването се калибрира и поддържа по
съответни СОП.
Води се инвентаризационен списък на обо
рудването.
5. Лицата трябва да имат списък на всички
притежавани, дадени или взети под наем сел
скостопански земи, складове, оранжерии и съо
ръжения, използвани за биологично изпитване.
6. Базата за биологично изпитване трябва
да разполага със сграден фонд, който включва:
а) тегловна;
б) лаборатория;
в) склад за ПРЗ;
г) работен кабинет;
д) помещение за архив;
е) склад за оборудването;
ж) санитарен възел с баня;
з) устройство за пречистване на останалите
след третиранията работни разтвори или сключен
договор с лице, което има право да извършва
тази дейност в съответствие със Закона за уп
равление на отпадъците;
7. Лицата, извършващи биологично изпитване,
трябва да разполагат с лични предпазни средства,
които включват минимум:
а) респираторни маски с противогазов филтър;
б) противопрахови маски;
в) предпазни шлемове с плексигласови щитове;
г) защитни очила при пръскане;
д) защитен гащеризон;
е) работна престилка;
ж) защитни ръкавици срещу химични про
дукти и микроорганизми;
з) гумени ботуши.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-3
от 3 ноември 2016 г.

за определяне на правилата за поставяне и
графичното изображение на знака по чл. 404,
ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. графичното изображение на специал
ния знак, указващ приложена принудителна
административна мярка по чл. 404, ал. 1,
т. 3 от Кодекса на труда, наричан по-нататък
„специален знак за спиране“;
2. правилата за поставянето и премахването
на специален знак за спиране.
(2) Наредбата се прилага в случаите, когато
контролните органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ прилагат адми
нистративната мярка спиране на дейността
на предпри я т и я, производст ва и обек т и,
вк лючително строежа и реконструкцията
им, както и машини, съоръжения и работни
места, когато нарушенията на правилата за
здравословни и безопасни условия на труда
застрашават живота и здравето на хората.
Раздел ІІ
Изисквания към графичното изображение на
специалния знак за спиране
Чл. 2. (1) Специалният знак за спиране
има две форми:
1. самозалепващ стикер съгласно прило
жение № 1;
2. предупредителна лента съгласно при
ложение № 2.
(2) Самозалепващият стикер е с правоъгъл
на форма и съдържа текст, изпълнен с черни
и червени букви върху бял фон, в съответ
ствие с изображението на приложение № 1.
Текстът заема не по-малко от 40 % от общата
повърхност на стикера. Стикерът:
1. се изработва от гъвкав материал, издър
жащ на влиянието на климатичните условия
и подходящ за околната среда, като при по
ставянето и премахването му трябва да не
уврежда повърхността;
2. се поставя по начин, който позволява
да се вижда и разчита.
(3) Предупредителната лента е с широчи
на не по-малка от 5 сантиметра и съдържа
повтарящ се по дължината є текст, изпълнен
с черни и червени букви върху жълт фон, в
съответствие с изображението на приложение
№ 2. Лентата се изработва от гъвкав, здрав
и лек материал, издържащ на влиянието на
климатичните условия и подходящ за окол
ната среда.
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Раздел ІІІ
Правила за поставянето и премахването на
специалния знак за спиране
Чл. 3. (1) В случаите по чл. 1, ал. 2 кон
тролните органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ поставят по
своя преценка едната или двете форми на
специалния знак за спиране съобразно обекта.
(2) Поставянето на специален знак за
спиране се извършва само когато съществу
ва техническа възможност за залепване на
стикер и/или за преграждане или ограждане
с предупредителна лента.
(3) Мярката по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Ко
декса на труда може да бъде приложена и
при обективна невъзможност за поставяне
на самозалепващ стикер и/или предупреди
телна лента.
Чл. 4. (1) Поставянето на специалния знак
за спиране се извършва непосредствено след
установяване на нарушенията на правилата за
здравословни и безопасни условия на труд, ко
ито застрашават живота и здравето на хората.
(2) Действията на контролните органи по
прилагането на принудителната мярка, вклю
чително и по поставянето на специалния знак
за спиране, се отразяват в акта за спиране,
който се връчва на работодателя или негов
представител.
(3) Работодателят предоставя необходимата
информация относно приложената прину
дителна административна мярка на всички
заин тересовани работ ници и сл у ж и тели,
включително на тези, за които се предполага,
че специалните знаци за спиране не могат
да изпълнят функцията си, например поради
нарушение на зрението и др.
Чл. 5. (1) След поставянето на специалния
знак за спиране работодателите, длъжностните
лица, работниците и служителите са длъжни
да преустановят дейностите в спряното пред
приятие, производство, обект или на спряното
работно място, както и да прекратят експло
атацията на спряната машина или съоръжение.
(2) В случаите по ал. 1 е допустимо да се
извършват само дейности или работи, с кои
то се отстраняват рисковете, застрашаващи
живота и здравето на хората, и такива по
отстраняване на нарушенията, посочени в
акта за спиране.
Чл. 6. (1) Премахването на специалните
знаци за спиране се извършва от работодате
ля, след като са били отстранени рисковете,
застрашаващи живота и здравето на хората,
и нарушенията, посочени в акта за спиране.
(2) За действията по предходната алинея
работодателят съставя протокол и в срок до
три дни писмено уведомява контролния орган,
поставил специалния знак за спиране.
Чл. 7. (1) Работодателят носи админи
стративнонаказателна отговорност по реда
на глава деветнадесета от Кодекса на труда,
когато премахне поставените специални зна
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ци за спиране и/или позволи възстановяване
на дейността на определен обект, преди да
бъдат отстранени нарушенията, посочени в
акта за спиране.
(2) Работодателят носи административ
нонаказателна отговорност по реда на ал. 1
и когато не е изпълнил задължението си по
реда на чл. 6, ал. 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 404, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Изпълнението и контролът по наред
бата се възлагат на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“.
§ 3. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Зорница Русинова
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1, т. 1
Самозалепващ стикер

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1, т. 2
Предупредителна лента
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр.,
бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 след думите „Планът по
ал. 1“ се добавя „е част от инвестиционния
проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85
и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.;
изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.) и“.
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§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 10 става ал. 1
и т. 3 се изменя така:
„3. план за последователността на извърш
ване на СМР;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) След издаване на разрешение за строеж
и сключване на договор за строителство про
ектантът или координаторът по безопасност
и здраве за етапа на изпълнение на строежа
допълва плана по ал. 1, т. 3, като включва и:
1. дата за започване на работа на строи
телната площадка;
2. продължителност на съответните видове
СМР, включително начална и крайна дата за
изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на стро
ителната площадка.“
§ 3. Параграф 4 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Министърът на труда и социалната
политика и министърът на регионалното
развитие и благоустройството дават указания
по прилагането на наредбата съгласно своята
компетентност.“
Министър на труда и
социалната политика:
Зорница Русинова
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № І-8
от 2 ноември 2016 г.

за методиката за определяне на критериите
при съвпадения, по които Националното звено
за получаване и обработване на резервационни
данни за пътниците в Република България,
превозвани по въздух, предоставя резерва
ционни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен
център, и реда за предоставяне на данните
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
методиката за определяне на критериите при
съвпадения, по които Националното звено за
получаване и обработване на резервационни
данни за пътниците в Република България,
превозвани по въздух (Националното звено),
предоставя резервационните данни и резулта
тите от тяхното обработване на Националния
контратерористичен център (НКТЦ), и редът
за предоставянето на данните.
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(2) Националното звено предоставя данните
по ал. 1 на НКТЦ незабавно при съвпадения
по предварително определени критерии.
(3) Предварително определен критерий
(ПОК) е комбинация от няколко условия за
търсене, които се съпоставят с получени и
обработвани в Националното звено резерва
ционни данни.
(4) Предварително определеният критерий
се създава с цел идентифициране на лица за
предотвратяване, разкриване и разследване на
престъпления по чл. 42а, ал. 2 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
от компетентност на НКТЦ.
Раздел II
Елементи на методиката за определяне от
НКТЦ на критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни
от Националното звено
Чл. 2. (1) Във всеки ПОК може да се съдържа
комбинация от два или повече от елементите
на резервационните данни:
1. първоначален код на досието на пътника;
2. дата на резервация/издаване на билета;
3. п ла н и ра на/п ла н и ра н и дата/дат и на
пътуването;
4. имена на пътника, дата на раждане;
5. адрес и координати за връзка (телефонен
номер, електронен адрес);
6. информация относно плащането, вклю
чително адрес за издаване на фактура;
7. данни за пълния маршрут на предвиде
ното пътуване;
8. информация за често (редовно) пътуващ
пътник;
9. пътническа агенция или пътнически
агент;
10. пътнически статус на пътника, включи
телно потвърждения, регистрационен статус,
информация за неявяване на пътник за полет
или за пътник без резервация, купуващ си
билет в последния момент;
11. индикации за разделяне на досието на
пътника;
12. общи забележки (налична информация
за непридружавани лица под 18-годишна въз
раст – име, пол, възраст, говорим език, име
и данни за контакт с настойник при замина
ване и пристигане, агент при заминаване и
пристигане и др.);
13. данни от самолетния билет (номер,
дата на издаване, еднопосочен билет, тарифа);
14. номер на мястото в самолета;
15. информация относно споделянето на
кодове на полети;
16. пълна информация за багажа;
17. брой и други имена на пътници, които
фигурират в досието на пътника;
18. всички събрани предварителни данни
за пътниците (вид и номер на документа за
пътуване, националност, държава на издаване,
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дата на валидност, фамилно име, собствено
име, пол, дата на раждане, въздушен превоз
вач, номер на полета, дата на отпътуване,
дата на пристигане, място на отпътуване,
място на пристигане, време на отпътуване,
време на пристигане, както и общия брой
превозвани пътници), както и когато не се
съхраняват като част от резервационните
данни на пътниците;
19. пълна история на промените в данните
по т. 1 – 18.
(2) Предварително определените критерии
трябва да бъдат целенасочени и конкретни.
(3) Предварително определените критерии
не следва да съдържат данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или
философски убеждения, членство в полити
чески партии или организации, сдружения с
религиозни, философски, политически или
синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот
или до човешкия геном.
(4) Предварително определените критерии
се съставят по начин, който да не води до гене
риране на прекомерно голям брой съвпадения.
Чл. 3. (1) Предварително определените
критерии се съставят от ръководителя на
НКТЦ или оправомощени от него служите
ли по образец, утвърден от ръководителя на
Националното звено.
(2) При създаването на ПОК служителите
по ал. 1 се ръководят от постъпилата в НКТЦ
информация и от функционалните възмож
ности на анализиращия софтуер, използван
от Националното звено.
(3) Националното звено организира обуче
ние на служителите по ал. 1 за запознаване
с възможностите на анализиращия софтуер
с цел създаване на ПОК.
Чл. 4. (1) Залагане на ПОК в анализиращия
софтуер на Националното звено се извършва
по искане на ръководителя на НКТЦ или
оправомощен от него служител, изпратено
по електронен път и на хартиен носител до
Националното звено.
(2) Искането по ал. 1 съдържа описание на
ПОК и срока, за който ще се прилага. Срокът
не може да бъде по-дълъг от една година.
Чл. 5. (1) След получаване в Национал
ното звено на искане за прилагане на ПОК
ръководителят на Националното звено или
оправомощен от него служител извършва
преценка дали предложеният ПОК отговаря на
изискванията на чл. 2, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4.
(2) Органът по ал. 1 може да откаже за
лагане на ПОК в анализиращия софтуер, в
случай че не е изпълнено някое от изисква
нията по ал. 1.
(3) Отказът по ал. 2 и мотивите за него
се съобщават писмено на НКТЦ от органа
по ал. 1 в петдневен срок от получаване на
искането. За всеки отказ се уведомява не
забавно по електронен път или по телефона
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ръководителят на НКТЦ или оправомощен
от него служител.
(4) Служителите от Националното звено,
оправомощени да оценяват и тестват ПОК,
оказват съдействие на ръководителя на НКТЦ
или на оправомощения от него служител за
коригиране на отказания ПОК.
(5) Националното звено води регистър за
активните ПОК и следи за изтичането на
сроковете за прилагането им.
Чл. 6. Прилагането на ПОК при обработва
не от Националното звено на резервационни
данни на пътниците се прекратява:
1. след изрично искане от ръководителя
на НКТЦ;
2. след изтичане на срока, за който е
предвидено прилагането на конкретния ПОК.
Чл. 7. (1) Ръководителят на Националното
звено или оправомощен от него служител
може да спре прилагането на конкретен ПОК,
който е престанал да отговаря на изискванията
на чл. 2. За спирането незабавно писмено се
уведомява ръководителят на НКТЦ.
(2) В случай че ПОК бъде приведен в съ
ответствие с изискванията на чл. 2 по реда на
чл. 4, ал. 1, ръководителят на Националното
звено или оправомощен от него служител
активира същия ПОК за срока на неговото
действие, определен в първоначалното искане
по чл. 4, ал. 2.
Чл. 8. Националното звено може да из
върши корекции в ПОК в срока на неговото
прилагане по писмено искане на ръководителя
на НКТЦ или оправомощен от него служител,
поискал залагането на съответния ПОК.
Раздел III
Ред за предоставяне на НКТЦ на генерираните
в анализиращия софтуер на Националното
звено съвпадения по ПОК
Чл. 9. (1) Националното звено изпраща
незабавно по електронен път чрез защитена
връзка на НКТЦ генерираните от анализи
ращия софтуер съвпадения на резервационни
данни по прилаганите ПОК.
(2) Освен данните по ал. 1 служителите
на Националното звено изпращат и други
резултати, получени вследствие на неавтома
тизирана обработка на резервационни данни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 42е, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 2. Инструкцията е съгласувана с Ми
нистерството на вътрешните работи, Минис
терството на отбраната и Държавна агенция
„Разузнаване“.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Димитър Георгиев
8951
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-451
от 19 октомври 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за пре
доставяне на разрешение за търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Песнопой“ с
размер 35,95 кв. км, разположена на територията
на община Ардино, област Кърджали, с координа
ти на граничните точки, посочени в приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 годи
ни от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям изисквания за минимални уп
равленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към насто
ящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурс
ните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обна
родването на заповедта в „Държавен вестник“,
конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, тел. 02/926-32-71, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупува
не на конкурсните книжа на стойност 700 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енер
гетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупу
ване на конкурсни книжа за площ „Песнопой“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Минис
терството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно бъл
гарското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма по Закона за

подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN BG
94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Песнопой“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Песнопой“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изисква
нията в конкурсните книжа.
Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на Жечо Станков – заместник-министър на
енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Песнопой“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4558104,81

9389497,30

2.

4558121,83

9395489,28

3.

4552151,86

9397536,29

4.

4552102,84

9391536,31

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извърш
ване на дейностите по търсене и проучване ми
нимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – ку
мулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – всеки един от участниците в него, да пред
стави препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности;
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1.2. кандидатът да разполага с основен експертен
състав, който задължително да включва минимум
един геологопроучвател и един минен инженер,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
5 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи дока
зателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие че
декларира, че ще използва ресурсите им при из
пълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Песнопой“. В случай че
използва ресурсите на други физически или юриди
чески лица, същите представят декларация за липса
на обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или
доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – канди
датът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от участ
ниците в обединението кандидат да е реализирал
нетни приходи от продажби общо за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да пред
стави препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни изко
паеми в площ „Песнопой“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
институция, че ще му бъдат предоставени необ
ходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Песнопой“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансо
вите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС във връзка с § 1 от допъл
нителните разпоредби или доказателства за наличие
на обстоятелства по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
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ЗАПОВЕД № Е-РД-16-452
от 19 октомври 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Плачков рид“ с
размер 0,60 кв. км, разположена в землището на
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с. Питово, община Нова Загора, област Сливен,
с координати на граничните точки – приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 1 годи
на от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсни
те книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министер
ството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 210, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупу
ване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енер
гетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното на
реждане следва да бъде записано: „За закупуване
на конкурсни книжа за площ „Плачков рид“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Минис
терството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно бъл
гарското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN:
BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Плачков рид“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министер
ството на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в конкурс за площ „Плачков
рид“. Същото се прилага към заявлението за
участие в конкурса.
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8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изисква
нията в конкурсните книжа.
Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на Жечо Станков – заместник-министър на
енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Плачков рид“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4634341.8

9477300.2

2.

4633832.8

9478386.8

3.

4633373.4

9478234.7

4.

4634015.7

9476967.9
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване
на дейностите по проучване минимални управленски
и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – ку
мулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – всеки един от участниците в него, да пред
стави препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен
състав, който задължително да включва минимум
един геологопроучвател и един минен инженер,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи дока
зателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие че
декларира, че ще използва ресурсите им при из
пълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по проучване на строителни матери
али в площ „Плачков рид“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства по
чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
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2. Минимални финансови възможности – канди
датът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от участ
ниците в обединението кандидат да е реализирал
нетни приходи от продажби общо за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 100 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да пред
стави препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Плачков рид“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
институция, че ще му бъдат предоставени необ
ходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по проучване на строителни материали
в площ „Плачков рид“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансо
вите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1 от допъл
нителните разпоредби или доказателства за наличие
на обстоятелства по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 299
от 4 ноември 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 № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 5.12.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, област
Монтана, общински нежилищен имот, предоста
вен за стопанисване и управление на „Софийски
имоти“ – ЕАД, като правоприемник на „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 26 100 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 докумен
тация – до 1.12.2016 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.
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 № 300
от 4 ноември 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 № 435 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 7.12.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идент. 68134.4358.322 (УПИ XVI-322 за КОО, кв.
34а), София, ж.к. Люлин – 8 м.р., ул. Преполац,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 5.12.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 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
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РЕШЕНИЕ № 301
от 4 ноември 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 № 478 от 14.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 8.12.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4359.210.2.67 (за
търговска дейност), София, ж.к. Люлин – 10 м.р.,
бл. 131, ет. 1, общински нежилищен имот, сто
панисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 141 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – 6.12.2016 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 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

РЕШЕНИЕ № 302
от 4 ноември 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 № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 8.12.2016 г. в 14 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот с
идент. 68134.1387.2288 в УПИ I – „За озеленяване
и спорт“, кв. 833, м. Триъгълника, гр. София, ж.к.
Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 510 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 51 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
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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 докумен
тация – до 6.12.2016 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.
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.

8890

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-419
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
графичен и цифров вид в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Ласкарево,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрения план на новообра
зуваните имоти съгласно разпоредбата на § 19,
ал. 1 ПЗРЗИДАПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) и § 4к,
ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ могат да бъдат подавани от за
интересовани лица чрез областния управител на
област Благоевград до Районния съд – Сандански,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

8878

Областен управител:
Б. Михайлов

ЗАПОВЕД № ОА-РР-420
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
графичен и цифров вид в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Лозеница,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрения план на новообра
зуваните имоти съгласно разпоредбата на § 19,
ал. 1 ПЗРЗИДАПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) и § 4к,
ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ могат да бъдат подавани от за
интересовани лица чрез областния управител на
област Благоевград до Районния съд – Сандански,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

8879

Областен управител:
Б. Михайлов
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ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 183
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
Решение № 38 от протокол № 3 от 21.06.2016 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на тери
торията Общинският съвет – гр. Козлодуй, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПП (парцеларен план) за трасе на тлас
кателен водопровод от ШК № 6 (шахтов кладенец),
намиращ се в поземлен имот № 000184, местност
Край блатото, в землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца, като трасето на тласка
телния водопровод е с дължина 2709 м съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част
на документацията, представляваща неразделе
на част от настоящото решение, като се спазят
условията на Регионалната здравна инспекция
(РЗИ) – Враца, при бъдещо реализиране съгласно
тяхно писмо с изх. № КД-04-2072 от 29.09.2015 г.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ от заинтересуваните лица чрез
Общ и на Коз лод у й п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

8935

Председател:
М. Занева

РЕШЕНИЕ № 184
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
Решение № 38А от протокол № 3 от 21.06.2016 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на тери
торията Общинският съвет – гр. Козлодуй, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПП (парцеларен план) за подземно тра
се на електрозахранване на ШК № 6 (шахтов
кладенец), захранващ тласкателен водопровод
за допълнително водоснабдяване на с. Хърлец и
с. Гложене, намиращ се в поземлен имот № 000184,
местност Край блатото, в землището на с. Хър
лец, община Козлодуй, област Враца, съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част
на документацията, представляваща неразделена
част от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ от заинтересуваните лица чрез
Общ и на Коз лод у й п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

8936

Председател:
М. Занева

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 305
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер
ник, реши:
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Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПР и ПЗ) на урегулиран поземлен имот
(УПИ) І-254 в квартал 18 по плана на с. Дивотино,
община Перник, като:
1. С план за регулация югоизточната и севе
роизточната регулационна линия на урегулиран
поземлен имот (УПИ) І-254 се изместват по съ
ществуващи имотни граници на поземлен имот
(ПИ) 254, при което се изменя регулацията на
улица с осови точки (ОТ) 406-ОТ 40701-ОТ 40702
в квартал 18.
2. С план за застрояване се потвърждават съ
ществуващите сгради в УПИ І-254 и се определя
зона за свободно застрояване при условията на
нискоетажно жилищно застрояване и устрой
ствена зона (Жм).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Админи
стративния съд – Перник.

8881

Председател:
И. Савов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-4
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект: „Улични В и К
мрежи за УПИ II-20.78, 20.77, 20.76 – Обществено
обслужване – частно училище, местност Ветро
гона, землище на с. Марково, община „Родопи“,
преминаващи през териториите на две общини:
Пловдив и „Родопи“, в област Пловдив, с трасе,
нанесено с червена непрекъсната линия на чертежи
те, и възложител „АВЕ принт“ – ЕООД, Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8880

Областен управител:
Здр. Димитров

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 183
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № I-2, взето по
протокол № 4 от 16.08.2016 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Сапарева баня, Общинският съ
вет – гр. Сапарева баня, одобрява подробен ус
тройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
със следния териториален обхват – поземлени
имоти с идентификационни № 53254.50.46 и
№ 53254.50.89 по плана на новообразуваните имоти
на местност Ридо, землище с. Овчарци, община
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Сапарева баня, третиращ изграждане на елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – външно електро
захранване – ниско напрежение, на обект „Ма
сивна сграда за сезонно ползване“, намиращ се в
поземлен имот с идентификационен № 53254.50.46
по плана на новообразуваните имоти, местност
Ридо, землище с. Овчарци, община Сапарева
баня, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 г.
на областния управител на област Кюстендил,
съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител
Георги Олегов Петров.
Председател:
И. Куйов

8934

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 286
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 1 от протокол № 20
от 28.09.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план за улична регулация (ПУП – ПУР) на ул.
Лъкарица по плана на Троян, ПУР, засягащ
имоти с идентификатори 73198.60.79, 73198.60.69 и
73198.408.4, като се обособява осова мрежа и трасе
на ул. Лъкарица, която започва от съществуваща
о.т. 1446 към о.т. 2032-2033-2034-2035-2036-20372038-2041-2042-2043-2045-2046-2047-2048-2049-2050
до о.т. 2051, включително два тупика: о.т. 20382039-2040 и о.т. 2043-2044.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

8882

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 287
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 2 от протокол № 20
от 28.09.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
О д о б р я в а п р о е к т н а п од р о б е н ус т р о й
ствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на квартали 92, 421 и
422 със самостоятелни и съсобствени УПИ, от
редени „За жилищно строителство и обществено
обслужване“. Образуват се две нови тупикови
улици: първата с о.т. 741 – 2102 между кв. 311 и
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422 и втората с о.т. 367 – 2101 между квартали
422 и 421. Между кв. 92 и 421 е обособена пеше
ходна алея. Улица Ген. Карцов се разширява от
о.т. 731 до о.т. 1126 с предвиждане на надлъжно
паркиране от източната страна.
Запазва се действащата регулация откъм река
Осъм (изток).
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

8883

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 288
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 3 от протокол № 20
от 28.09.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план за регулация и застрояване за частично
изменение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) с нанесената корекция със
зелен цвят, засягащ строителни квартали 97, 281
и 88, като се заличава квартал 282 и се образува
нов строителен квартал 512. Проектът засяга имо
ти с идентификатори 73198.505.520, 73198.505.521,
7 319 8 . 5 0 5. 52 3, 7 319 8 . 5 0 5. 53 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 9,
73198. 505.29 0, 73198. 505.291 и 73198. 505. 34 0
(к в а р т а л 9 7 ); 7319 8 . 5 0 5. 52 2 , 7319 8 . 5 0 5. 2 8 5,
7319 8 . 5 0 5. 2 8 7, 7 319 8 . 5 0 5. 2 8 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 2 8 9,
7319 8 . 5 0 5. 2 3 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 2 39, 7 319 8 . 5 0 5. 2 4 0 ,
73198.505.174, 73198.505.242 и 73198.505.241 (квар
тал 281); 73198.505.235 (квартал 88); 73198.505.245,
73198.505.249 и 73198.505.248 (нов квартал 512). Имо
ти с идентификатори 73198.505.343, 73198.505.342,
7 319 8 . 5 0 5. 3 41, 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 5, 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 6 ,
7319 8 . 5 0 5. 3 8 7, 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 39 4 ,
7319 8 . 5 0 5. 39 3, 7 319 8 . 5 0 5. 39 2 , 7 319 8 . 5 0 5. 391,
73198.505.39, 73198.505.464 и 73198.505.465 от квар
тал 97, отредени за жилищно строителство, които
се урегулират по имотни граници. ПУП предлага
ново актуално урегулиране на ул. Стадион.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

8884

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 289
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 2 ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 от пре
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ходните разпоредби на ЗУТ и при условията на
чл. 15 ЗУТ и решение № 12 от протокол № 20
от 28.09.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
частично изменение на застроителния и регула
ционен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), като: за
имота се обособява УПИ ХХVI-1, 9503, отреден
„За жилищно застрояване“, с височина до 10 м;
коригира се трасето на улица с о.т. 147-148-149,
като се проектира нова улица с нови о.т. 15751576-1577 и ширина 10 м. Новопроектираната
улица минава по имотната граница на поземлени
имоти 501.591, 501.2 и 501.1; част от поземлен
имот с идентификатор 53707.501.7 се отрежда „За
озеленяване“.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

8885

Председател:
Н. Тодоров

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 162
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 20-19-18 и план
за регулация (ПР) за УПИ ІI-193 и IIІ-191 в кв.
29 по плана на с. Златна ливада, община Чирпан,
област Стара Загора.
Проектът за изменение на плана за улична
регулация (ПУР) предвижда промяна на улица
с о.т. 20-19-18, вследствие на което към нея да
бъде присъединен терен от 25 кв. м, разположен
между имоти с пл. № 193 и 191, използван за
вход към двата имота, представляващи УПИ ІI193 и УПИ III-19, показано по кафявите черти и
надписи на проекта.
Проектът за изменение на РП (ПР) предвиж
да промяна на вътрешнорегулационната линия
между УПИ ІI-193 и III-191, така че същата да
съвпадне със съществуващата на място кадас
трална граница между имоти с пл. № 193 и 191
в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, показано
по зелените черти и надписи на проекта.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

8886

Председател:
Д. Драгийска

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

103. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Българска поляна“, разположена в землищата
на с. Буйново, община Търговище, област Тър
говище, и с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4700845

9545040

2.

4700665

9546160

3.

4700235

9546035

4.

4699445

9547410

5.

4699580

9547625
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№

X (m)

Y (m)

16.

4597704.19

8544535.43

17.

4597904.45

8546516.53

18.

4597142.56

8549072.42

19.

4596763.55

8549097.58

20.

4596352.45

8547518.61

21.

4595665.55

8547811.17

22.

4596291.21

8549657.05

23.

4592730.84

8549586.73

24.

4592563.63

8549401.54

25.

4593979.93

8548591.51

26.

4593883.73

8546709.32

27.

4591426.20

8548141.85

28.

4591139.27

8547824.08

4592895.50

8546457.49

6.

4698900

9547725

29.

7.

4698820

9547570

30.

4594437.79

8544371.65

8.

4699480

9547340

31.

4594750.85

8543269.47

32.

4595182.49

8543293.84

9.

4700235

9546030

10.

4700000

9545945

33.

4595222.11

8542958.71

11.

4700000

9545085

34.

4594814.80

8542923.03

35.

4595060.77

8541949.82

36.

4594770.03

8539323.49

12.
4700580
9544890
8947
108. – Министърът на енергетиката на основа
ние постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопае
ми, в площ „Китна“, разположена на територията
на община Мирково и община Елин Пелин, Со
фийска област, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4597568.48

8537611.37

2.

4597581.97

8537964.55

3.

4597045.43

8539320.65

4.

4596869.63

8539720.29

5.

4596682.87

8539719.74

6.

4596671.56

8540030.73

7.

4596551.45

8540301.66

8.

4596493.56

8540733.64

9.

4596274.84

8541025.93

10.

4595917.50

8541413.60

11.

4595769.97

8542072.76

12.

4595813.96

8542845.72

13.

4596067.13

8543436.85

14.

4597066.68

8543551.62

15.

4597303.79

8544075.18

37.
4595652.28
8537678.46
8950
109. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Лютичето“, разположена в землището на с. Мо
равица, община Мездра, област Враца, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4689790

8535440

2.

4689725

8535910

3.

4689030

8535725

4.
4688990
8535270
8948
110. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„К армелика“, разположена в землището на
с. Веселиново, община Смядово, област Шумен,
описана със следните гранични точки в коорди
натна система 1970 г.:
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№

Х (m)

Y (m)

1.

4657695.0

9573107.0

2.

4657701.3

9573681.5

3.

4656987.6

9573689.7

4.

4656951.4

9573099.8

5.
4657394.3
9572917.5
8949
111. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Полето“, разположена на територията на общи
на Бургас, област Бургас, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4639144

9574783

2.

4639336

9575420

3.

4638784

9575700

4.
4638588
9574783
8945
112. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ „Парис“,
разположена в землището на с. Мраморен, об
щина Враца, област Враца, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4707735

8533218

2.

4707735

8533997

3.

4707476

8534397

4.

4707168

8534397

5.

4707021

8533746

6.

4707237

8533569

7.
4707237
8532952
8946
77. – Националната художествена академия,
София, обявява конкурс за главен асистент по
8.2. Изобразително изкуство („Керамика“ за
нуждите на катедра „Керамика“) – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел,
тел. 02/988-17-02.
8916
61. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, отменя кон
курсите за професори и главни асистенти, обя
вени в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4.11.2016 г.,
обявление № 8646, стр. 84.
8917
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18. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доцент по профе
сионално направление: 3.8. Икономика (икономи
ка и управление по отрасли – енергетика) – един;
главни асистенти по професионално направле
ние: 2.2. История и археология (нова и най-нова
обща история – съвременна история) – един; 4.4.
Науки за земята (география – географски инфор
мационни системи и картография) – един; 4.4.
Науки за земята (физическа география и ланд
шафтознание) – един; 7.1. Медицина (вътрешни
болести – кардиология) – един; 1.3. Педагогика
на обучението по чужд език (методика на обу
чението по дигитализация и информационни
комуникационни технологии) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охрид
ски“. Документи – в ректората, Информационен
център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83, приемно
време от 15 до 17 ч.
8854
89. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки: доцент в
професионално направление 3.9. Туризъм, научна
специалност „Икономика и управление на туриз
ма“ (Хотелиерство и ресторантьорство) – един за
нуждите на катедра „Икономика и организация
на туризма“; главен асистент в професионално
направление 3.8. Икономика, научна специал
ност „Икономика и управление“ (Управление
на инвестициите) – един за нуждите на катед
ра „Индустриален бизнес“; главен асистент в
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление“
(Организация на производството в аграрния
бизнес) – един за нуждите на катедра „Аграрна
икономика“, всички със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
8903
318. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение на
академичния съвет от 15.10.2016 г. и в съответ
ствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и
атестирането на академичния състав на Колежа
по туризъм и раздел III, чл. 24 от Закона за раз
витието на академичния състав в Република Бъл
гария обявява конкурс за редовен доцент в област
на висшето образование Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.9.
Туризъм, по научна специалност „Здравословни и
безопасни условия на труд в сферата на туризма“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документи за кандидатстване се
подават в ректората на колежа, Благоевград, ул.
Брегалница 2 (бивше Първо ОУ), тел. за връзка:
073/83-56-26; 073/83-06-66.
8938
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95. – Институтът по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория при БАН – София,
обявява два конкурса за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Астрофизика и звездна ас
трономия“, за нуждите на отдел „Звезди и звездни
системи“ – по тематика „Ранни етапи в звездната
еволюция“ – един, и по тематика „Активни ранни
звезди с емисионни околозвездни обвивки“ – един.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в института, 1784 София, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 02/974-19-10.
8855
5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в област на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност „Ет
нография“ за нуждите на секция „Балканска
етнология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.
8953
517. – Община гр. Долни чифлик, област Вар
на, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че Общинският експертен съвет по устрой
ство на територията при Община Долни чифлик
с Решение № 8 от протокол № 7 от 20.10.2016 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за
трасе на отвеждащ канализационнен клон от ПИ
83404.14.69 до р. Фъндъклийска, попадащ в ПИ
83404.14.200, ПИ 83404.14.201, ПИ 83404.19.133 и
ПИ 83404.19.137 по КК на с. Шкорпиловци. Про
ектът се съхранява в дирекция „УТТТОС“ при
Община Долни чифлик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта в общинската
администрация, Долни чифлик.
8893
9. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 154,
ал. 2, т. 5 и ал. 5 ЗУТ е издадена Заповед № РД20-105/31.10.2016 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РД-20-113/26.09.2014 г. на областния
управител на област Пловдив за строеж: „ВЛ
110 kV Чая – ремонт „стъпка за стъпка“ с подмяна
на стълбове и проводник“, от п/ст „Асеновград“
до п/ст „Северни Родопи“ на териториите на
общините Асеновград и Лъки в област Пловдив
(ДВ, бр. 85 от 2014 г.) съгласно представената
преработка на работния инвестиционен проект
само по част „Конструктивна“ – конструктивни
промени на четири типа стоманорешетъчни
стълба. Заповедта може да бъде обжалвана от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8894

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

17. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заин
тересованите лица, че е изработен окончателен
проект за подробен устройствен план – парцелар
ни планове на „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Плов
див“ до п/ст „Марица-изток“ на територията на
община Садово, област Пловдив, землищата на
с. Катуница, с. Караджово, с. Болярци и с. Бог
даница. Проектът е на разположение в сградата
на общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 3, гр. Садово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
това обявление заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите до общинската админи
страция.
8937
12. – Общинската служба по земеделие – Сливен, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съ
общава на заявителите за възстановяване на
земеделски земи в землището на гр. Сливен
(ЕКАТЕ 67338), местности Гюпюзя и Башчардак,
попадащи в разпоредбите на ЗСПЗЗ, в срок 14
дни от обнародването в „Държавен вестник“ да
се явят за съвместно уточняване границите на
земеделските земи, разположени на териториите
по чл. 18г, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 и
ал. 3, т. 1 ППЗСПЗЗ.
8926
288. – Община Шумен на основание чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите лица, че е изработен план
на новообразуваните имоти (ПНИ) за мест
ности в землищата на: гр. Шумен – местност
Разбой – кадастрален район 688, землището на
с. Дибич – местности Под лозята – кадастрален
район 118, и Татарски места – кадастрален район
114, землището на с. Салманово – местност Таш
кюпрю – кадастрален район 156, и землището на
с. Черенча – местност Коджа балък – кадастра
лен район 502. Планът е изложен в сградата на
общината на третия етаж – Дирекция „Устрой
ство на територията“, стая № 330. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана до кмета на общината.
8897
289. – Община Шумен на основание чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен план на
новообразуваните имоти (ПНИ) за местности в
землищата на: гр. Шумен – кв. Дивдядово – мест
ност Сакарка – кадастрални райони – 83510.683
и 83510.684, землището на с. Дибич – местност
Нов екарисаж – кадастрални райони 20938.400
и 20938.420, и землището на с. Мараш – мест
ност Крушака – кадастрален район 47161.139,
местност Юч пунар, поземлен имот 47161.138.5,
и местност Марашки лозя – кадастрален район
47161.142. Планът е изложен в сградата на общи
ната, ет. 3 – Дирекция „Устройство на терито
рията“, стая № 330. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана до кмета на общината.
8898

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

489. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел СН от МТРЗ в поземлен
имот № 000129 през поземлени имоти № 000240,
№ 080004, № 000079, № 000238 и № 000129 до
поземлен имот № 000325 по КВС на землище
с. Миладиновци, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
8895
490. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на водопровод ПЕВП ∅ 90 мм от
поземлен имот № 000129 през поземлени имо
ти № 000240, № 080004, № 000079, № 000238 и
№ 000129 до поземлен имот № 000325 по КВС
на землище с. Миладиновци, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до общинската адми
нистрация.
8896

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, съобщава,
че е образувано адм.д. № 2812/2016 г. по описа
на съда по жалба от „Вела – 96“ – АД, ЕИК
127017466, срещу Заповед № РД-16-7706-170 от
16.08.2016 г. на областния управител на област
с административен цент ър – Варна, с която
е одобрен проектът на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
VI-330 – „За смесено строит елство“, кв. 2; УПИ
І-330 – „За комплекс за здравеопазване – МБАЛ,
етажен гараж и ТРП“, УПИ ІІ-330 – „За здраве
опазване, научна дейност и ТРП“, УПИ ІІI330 – „За образование – общеж итие“, У ПИ
IV-330 – „За образование – общежитие и спортна
база“, УПИ V-330 – „За детско заведение“, УПИ
V I-330 – „За водно съоръжение“, У ПИ V II2609 – „За извор минерална вода“, УПИ VІІІ – „За
ТРП“, ІХ – „За ТРП“, УПИ Х-2576 – „За паркинг“,
кв. 9; УПИ І-330 – „За смесено строителство“,
кв. 10, и улична регулация между о.т. 360, 366,
555 и от о.т. 3459 до о.т. 3473, м.р. 23, местност
Сотира, зона МБАЛ „Света Марина“, Варна, с
обхват – имоти с идентификатори 10135.2555.330,
10135.2555.2576 и 10135.2555.2609 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Варна
съгласно приетите и одобрени текстови и гра
фични части, представляващи неразделна част
от заповедта. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в едномесечен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
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могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
8931
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
чл. 15, т. 6, чл. 16, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 42, ал. 3, § 8
от Наредба № 2 за опазване на обществения ред
и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 4 за реда и условията
за поставяне на временни преместваеми обекти
и елементи на градското обзавеждане на терито
рията на община Димитровград, всички приети
с Решение № 1582 от 29.01.2015 г. на Общинския
съвет – Димитровград, по което е образувано
адм. дело № 170/2016 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в от
крито съдебно заседание на 21.12.2016 г. от 10 ч.
Оспорваща страна е областният управител на
област Хасково, като оспорването е обективирано
в негова Заповед № АК-04-4 от 9.03.2015 г.
8932
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба на сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“ против чл. 66
от Наредбата за управление на общинските пъти
ща в община Стрелча. По жалбата е образувано
адм. д. № 836 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2016 г., насрочено за раз
глеждане на 23.11.2016 г.
8974
Административният съд – Пловдив, на основа
ние чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административ
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив,
на чл. 7, ал. 8 и чл. 12, ал. 9, т. 5 от Наредбата
за реда за поставяне на преместваеми обекти за
увеселителна, търговска или друга обслужваща
дейност и елементите на градското обзавеждане
на територията на община Пловдив, по което е
образувано адм. д. № 2477/2016 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
8902
Административният съд – Силистра, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 20,
ал. 1, т. 2 и 2а и чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите в община Силистра, приети
с Решение № 322 от 29.09.2016 г. от Общинския
съвет – гр. Силистра, по което е образувано
адм. дело № 158 по описа на Административ
ния съд – Силистра, за 2016 г., насрочено за
21.12.2016 г. от 10,30 ч.
8933
Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ е образувано
гр. дело № 152/2016 г. по предявено на 10.06.2016 г.
мотивирано искане, вписано на 20.06.2016 г. в СВ
при АВ – Разград, от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество с адрес: Варна,
ул. Алеко Константинов 17, представлявана от
председателя Пламен Георгиев Димитров, срещу
съпрузите Сюлейман Хасанов Камбуров и Кя
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миле Назми Камбурова, както и срещу родените
от брака им и законно представлявани от тях
малолетни деца – Хасан Сюлейманов Камбуров
и Гюляй Сюлейманова Камбурова, всички с
постоянен и настоящ адрес: Разград, ул. Юмрук
чал 8А, в условията на обективно и субективно
кумулативно съединяване искове за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито дви
жимо и недвижимо имущество на обща стойност
576 659,97 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка чл. 62
ЗОПДНПИ от Сюлейман Хасанов Камбуров
сумата в размер 1000 лв., представляваща рав
ностойността на дружествените дялове в „Заложна
къща Капитал – 62“ – ООД, ЕИК 201038810;
сумата в размер 104 286,11 лв., представляваща
равностойността на върнатите заеми и начисле
ните лихви.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Сюлейман Хасанов Камбуров
и Кямиле Назми Камбурова
сумата в размер 8557,15 лв., представляваща
преводи от трети лица;
сумата в размер 33 456,71 лв., представляваща
вноски на каса.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Сюлейман Хасанов Камбуров
и Кямиле Назми Камбурова
недви ж им имот – самостоятелен обек т в
сграда с идентификатор № 61710.502.6337.6.28 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Разград, община Разград, област Разград,
одобрени със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, послед
но изменение със Заповед № КД-14-17-225 от
12.12.2008 г. на началника на СГКК – Разград,
с адрес на имота: Разград, жилищен комплекс
„Лудогорие“, блок № 7, ет. 1, с предназначение
на самостоятелния обект: ателие за творческа
дейност, брой нива на обекта: 1, със застроена
площ 58,24 кв. м, ведно с 15,67 % идеални части
от общите части на сградата и 16,07 % идеал
ни части от правото на строеж върху мястото,
при граници на обекта: на същия етаж – имот
№ 61710.502.6337.6.27 и имот № 61710.502.6337.6.26,
под обекта – имот № 61710.502.6337.6.21 и имот
№ 61710.502.6337.6.20, и над обекта – няма. Са
мостоятелният обект се намира в сграда № 6,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 61710.502.6337; пазарната стойност към насто
ящия момент е в размер 45 500 лв.
недвижим поземлен имот – нива, намираща
се в землището на с. Костанденец, ЕК АТТЕ
38830, община Цар Калоян, област Разград, а
именно в местността Шиша, с площ 5,432 дка,
девета категория, съставляваща имот № 165008
по плана за земеразделяне при граници: имот
№ 165007 – нива на Галина Йорданова Якимова,
имот № 165005 – нива на Василка Николова Гри
горова, имот № 165002 – нива на наследниците
на Тодор Керчев Събев, имот № 000434 – полски
път на Община Цар Калоян; имотът е образуван
от имот № 165001; пазарната стойност към на
стоящия момент е в размер 1900 лв.;
недвижим поземлен имот – нива, намираща
се в землището на с. Костанденец, ЕК АТТЕ
38830, община Цар Калоян, област Разград, а
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именно в местността Шиша, с площ 5,443 дка,
девета категория, съставляваща имот № 165006
по плана за земеразделяне, при граници: имот
№ 165007 – нива на Галина Йорданова Якимова,
имот № 000434 – полски път на Община Цар Ка
лоян, имот № 000505 – полски път на Община Цар
Калоян, имот № 000434 – полски път на Община
Цар Калоян; имотът е образуван от имот№ 165001;
пазарната стойност към настоящия момент е в
размер 1900 лв.;
лек автомобил, марка „Джип“, модел „Гранд
Чероки“, peг. № PP 9069 AH, дата на първа регис
трация 10.11.1999 г., рама Х° 1J4G8B846YY103201,
двигател № VM73B09146, собственост на Сюлей
ман Хасанов Камбуров; пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 5500 лв.;
лек автомобил, марка „Линкълн“, модел „На
вигатор“, рег. № РР 6014 ВА, дата на първа регис
трация 1.09.2005 г., рама № 5LMFU28545LJ06489,
без номер на двигател, собственост на Сюлейман
Хасанов Камбуров; пазарната стойност към на
стоящия момент е в размер 18 000 лв.
На ос нование ч л. 65 въ в връ зк а с ч л. 62
ЗОПДНПИ от Хасан Сюлейманов Камбуров и Гюляй
Сюлейманова Камбурова
недвижим имот в Разград, ул. Юмрукчал 8А,
състоящ се от: самостоятелен обект в жилищна
сграда – жилище – апартамент с идентифика
тор № 61710.504.6232.1.1, със застроена площ
86 кв. м, включващ: две стаи, салон, баня и то
алетна, при граници и съседи за самостоятелния
обект: на същия етаж: имот с идентификатор
№ 63710.504.6232.1.2, под обекта: няма, и над
обекта: имот с идентификатор № 61710.504.6232.1.3;
с а мо с т о я т е лен о б ек т в ж и л и щ н а с г р а
да – ж и л и ще – а п ар т а мен т, с и ден т ифи к а
тор № 61710.504.6232.1.3, със застроена площ
86 кв. м, състоящо се от три стаи, баня и тоа
летна, при граници и съседи за самостоятелния
обект: на същия етаж: имот с идентификатор
№ 61710.504.6232.1.2, под обекта: имот с иденти
фикатор № 61710.504.6232.1.1, и над обекта: няма;
самостоятелен обект в жилищна сграда – „Тър
говски обект“, включващ магазин за промиш
лени стоки, шивашко ателие и работилница за
монтаж, демонтаж, баланс и лепене на гуми, с
идентификатор № 61710.504.6232.1.2, като обектът
е на две нива, с площ на първо ниво – 90 кв. м, и
площ на второ ниво – 77 кв. м, с обща разгъната
застроена площ 167 кв. м, при граници и съседи
за самостоятелния обект: ниво 1: на същия етаж:
с идентификатор № 61710.504.6232.1.1, под обекта:
няма, и над обекта: няма, и ниво 2: на същия
етаж: с идентификатор № 63710.504.6232.1.3, под
обекта: няма, и над обекта: няма, като горе
описаните обекти са разположени в сграда № 1,
която жилищна сграда е построена в поземлен
имот – държавно дворно място, с идентифика
тор № 61710.504.6232, с административен адрес:
Разград, община Разград, област Разград, ул.
Юмрукчал 8А, по кадастралната карта, одобрена
със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на АГКК,
с площ 404 кв. м, както и гараж, преустроен с
акт за узаконяване № 40/1989 г. в пункт за смяна
на масла, с площ 37 кв. м, представляващ сграда
с идентификатор № 61710.504.6232.4, построена в
описаното дворно място, при граници за дворното
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място: имот с идентификатор № 61710.504.240,
имот с идентификатор № 61710.504.6231 и имот
с идентификатор № 61710.504.6233; пазарната
стойност на целия имот към настоящия момент
е в размер 75 600 лв.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Сюлейман Хасанов
Камбуров
1/3 идеална част от недвижим имот от 1,373 дка
земя – частна държавна собственост, в стопански
двор извън строителните граници на Разград,
ЕКАТТЕ 61710, община Разград, представляваща:
имот № 522163 по КВС на землището, предста
вляващ застроена и прилежаща площ към обект
„Силажна яма“, с площ 1,373 дка, V категория,
в местността Хендем, при граници и съседи по
приложената скица: имот № 522162 – стопан
ски двор на Недялко Илиев Неделчев; имот
№ 522118 – полск и път на Община Разг ра д;
имот № 522164 – стопански двор на Държавен
поземлен фонд – МЗГ; имот № 522119 – полски
път на Община Разград; пазарната стойност на
претендираната 1/3 ид.ч. към настоящия момент
е в размер 700 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Сюлейман Хасанов
Камбуров и Кямиле Назми Камбурова
сумата в размер 2400 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден недвижим по
землен имот № 066034, намиращ се в землището
на с. Костанденец, община Цар Калоян, област
Разград, ЕКАТТЕ 38830;
сумата в размер 50 700 лв., представлява
ща разликата меж ду пазарната стойност на
недвижим имот – поземлен имот, с начин на
трайно ползване – дворно място, намиращо се
в чертите на с. Желязковец, ул. Цар Самуил 1,
община Самуил, област Разград, към датата на
отчуждаването му и преобразуваната сума за
закупуването на лек автомобил „Нисан Алмера
Тино“ с рег. № РР5407АТ;
сумата в размер 12 600 лв., представляваща
пазарната стойност на от ч у ж ден недви ж им
имот – поземлен имот – лозе, намиращо се в
землището на Разград, община Разград, област
Разград, в местността Обзор с площ 1052 кв. м;
сумата в размер 40 560 лв., представляваща
стойността на отчужден недвижим имот в иде
ални части – самостоятелен обект в жилищна
сграда – жилище № 12, намиращ се в Разград,
община Разград, област Разград, ж. к. Освобож
дение, блок № 7, ет. 3;
сумата в размер 30 500 лв., представляваща
пазарната стойност на от ч у ж ден недви ж им
имот – поземлен имот – дворно място, с площ
457 кв. м, с административен адрес с. Стражец,
община Разград, област Разград, ул. Вардар 9,
заедно с построената в имота жилищна сграда,
със застроена площ 52 кв. м;
сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Пробе“,
рег. № PP 3024 АС, дата на първа регистрация
19.02.1992 г., рама № 1FDPT22L4N5201623, двига
тел № F2635325, придобит с договор за покупкопродажба от 29.12.2004 г., отчужден с договор за
покупко-продажба от 21.09.2012 г.;
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сумата в размер 12 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Джип“, модел „Гранд
Чероки“, peг. № РР 3777 АМ, дата на първа регис
трация 2.02.1996 г., рама № 1J4GZN8M9TY119532,
без номер на двигател, придобит с договор за
покупко-продажба от 7.04.2006 г. съгласно писмо
на КАТ – Разград, е отчужден на 23.02.2007 г.;
сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“,
peг. № PP 0575 АМ, дата на първа регистра
ция 15.12.2004 г.; рама № TMBPF16Y854247430,
двигател № ASY289593, придобит с договор за
покупко-продажба от 9.05.2006 г., отчужден на
27.07.2006 г.;
сумата в размер 5800 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Опел“, модел „Фронтера“,
peг. № PP 7265 АМ, дата на първа регистрация
19.04.1996 г., рама № SED5BMWL4SV722558, дви
гател № 959049, придобит с договор за покупкопродажба на МПС (и фактура) от 13.10.2006 г.,
съгласно писма на КАТ – Разград, е отчужден
на 21.01.2010 г.;
сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Ka“,
peг. № PP 6344 AH, дата на първа регистрация
1.01.1998 г., рама № W FOBX X W PR BWJ19895,
без номер на двигател, придобит с договор за
покупко-продажба от 18.02.2008 г., отчужден на
1.02.2010 г.;
сумата в размер 200 лв., представляваща стой
ността на към датата на прекратяване на регистра
цията на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525
ТДС“, peг. № PP 6447 AH, дата на първа регистра
ция 14.10.1992 г., рама № WBAHG71050GC66076,
двигател № А0961100906815, придобит с договор
за покупко-продажба от 28.02.2008 г., бракуван
на 25.02.2010 г.;
сумата в размер 10 300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8 4.2
Куатро“, peг. № PP 8627 АР, дата на първа регистра
ция 3.03.1999 г., рама № WAUZZZ4DZXN006459,
двигател № AQF003074, придобит с договор за
покупко-продажба от 29.07.2010 г., отчужден с
договор за покупко-продажба от 28.06.2011 г.;
сумата в размер 6100 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Алмера
Тино“, peг. № PP 5407 AT, дата на първа регис
трация 24.11.2003 г., рама № VSKTDAV10U0138251,
двигател № YD22766615A, придобит с договор
за покупко-продажба от 5.12.2011 г., отчужден
с договор за покупко-продажба от 4.06.2012 г.;
сумата в размер 37 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Порше“, модел „Кайен
Турбо“, peг. № PP 5943 AT, дата на първа регис
трация 14.07.2006 г., рама № WP1ZZZ9PZ6LA84125,
без номер на двигател, придобит с договор за
покупко-продажба от 6.01.2012 г., съгласно писмо
на КАТ – Разград, автомобилът е отчужден на
4.01.2014 г.;
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сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 400
ЦДИ“, рег. № PP 5268 AT, дата на първа регист
рация 13.02.2001 г., рама № WDB2201281A192261,
двигател № 62896040003747, придобит с договор
за покупко-продажба от 30.03.2012 г., отчужден
с договор за покупко-продажба от 20.07.2012 г.;
сумата в размер 5400 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „Теракан“,
рег. № PP 9193 АТ, дата на първа регистрация
05.2003 г., рама № KMHNM81XP3U074200, дви
гател № J3826975, придобит с договор за замяна
на МПС от 29.08.2012 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 3.09.2012 г.;
сумата в размер 8500 лв., представляваща па
зарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“,
рег. № PP 1366 АТ, дата на първа регистрация
26.02.1999 г., рама № ZFA23000005693160, двигател
№ 10WD593 48828, придобит с договор за покуп
ко-продажба от 16.11.2012 г., съгласно писмо на
КАТ – Разград, е отчужден на 20.08.2013 г.;
сумата в размер 10 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“,
рег. № PP 6432 BA, дата на първа регистрация
23.01.20 06 г., рама № W F0PX X T TFP5E58306,
двигател № FIFA5E58306, придобит с договор
за покупко-продажба от 30.12.2013 г., съглас
но справка на К АТ – Разград, е отчужден на
7.03.2014 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 70 с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Сюлейман Хасанов Камбуров и Кямиле Назми Камбурова
сумата в размер 6300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц 5“,
рег. № РР 3941 АТ, дата на първа регистрация
29.11.2002 г., рама № VP7BC11РХС76337073, дви
гател № 0686106, придобит с договор за замяна
от 9.12.2011 г., отчужден е с договор за покупкопродажба от 24.02.2012 г.
Делото е насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание на 31.01.2017 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“.
8924
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-12 състав, призовава „Марти“ – ЕООД (н), с
последен адрес област София, Столична община,
София, ул. Беловодски път 6, р-н „Витоша“, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.11.2016 г.
в 9,30 ч. като молител по частно търговско дело
№ 4138/2016 г., заведено от „Марти“ – ЕООД (н).
Молителят да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
8901

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на сдружение „СК
„Грийн Роуд“, с. Бистрица, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 3.01.2017 г. в
18 ч. в офиса на сдружението в с. Бистрица,
ул. Витошко лале 12, при следния дневен ред: 1.
промяна на предназначението на дружеството;
2. разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание.
8851
17. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Организация на обединените българи“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 22.03.2017 г. в 10 ч. в София,
бул. Христо Ботев 71, ет. 2, салона на Федера
цията на независимите строителни синдикати,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на сдружението през 2012 – 2016 г.; 2.
отчетен доклад на контролния съвет; 3. приемане
на финансовия отчет на сдружението за 2016 г.;
4. утвърждаване решения на УС за приемане на
нови членове; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на УС и КС за дейността им през
2012 – 2016 г.; 6. избор на председател, членове
на УС и членове на КС; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред, в 11 ч.
8836
14. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб на ветераните от съобщенията“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 16.12.2016 г. в 11 ч. в София, ул. Акад.
Ст. Младенов 1 – офиса на клуба, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2014 – 2015 г.; 2. отчет на контролно-ревизион
ната комисия; 3. приемане на промени в статута
и устава; 4. освобождаване и избиране на членове
на УС и контролно-ревизионната комисия; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събранието ще се проведе същия
ден, на същото място в 12 ч.
8892
11. – Управителният съвет на сдружение „АРЗ
Солидарност“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.12.2016 г. в 18,30 ч. в офиса на сдружението
в София, ул. Екзарх Йосиф 1, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
баланс и финансов отчет на сдружението за 2015 г.;
2. приемане на отчет на УС за дейностите през
2015 г.; 3. приемане на бюджета за дейността на
сдружението през 2016 г.; 4. вземане на решение
за присъединяване на сдружението към между
народната мрежа на „Fracarita Internacional“; 5.
промени в наименованието и устава на сдруже
нието; 6. промени в броя и състава на управи
телния съвет; 7. други. Документите, приети за
подготовка на събранието, и предложенията на
УС за промени в наименованието и устава на
сдружението ще бъдат на разположение на чле
новете от датата на обнародване на поканата за
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събранието в „Държавен вестник“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8925
12. – Управителният съвет на Синдикалната
федерация на съобщенията, София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 27 и 28.12.2016 г. в
14 ч. в хотел „Рила“, София, общо събрание на
Синдикалната федерация на съобщенията при
следния дневен ред: 1. изменения и допълнения
на устава на СФС; 2. щат и бюджет на СФС за
2017 г.; 3. разни.
8939
102. – Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава с решение от
заседанието си на 1.11.2016 г. свиква извънредно
общо събрание на съюза на 17.01.2017 г. в 9 ч. в
Дома на киното – ул. Екзарх Йосиф 37, София,
при следния дневен ред: 1. провеждане на избор
за допълване състава на управителния съвет на
СБФД, избран на общо отчетно-изборно събрание
на съюза, състояло се на 19.10.2016 г.; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 29, ал. 1 от устава на СБФД събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8904
11. – Настоятелството на Народно читалище
„Св. Георги Победоносец 1999 г.“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на Народно читалище
„Св. Георги Победоносец 1999 г.“ на 26.01.2017 г. в
18 ч. в София, ул. Калина Малина 6, при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя на чита
лището за осъществените читалищни дейности
и за изразходваните средства за 2015 г. и 2016 г.
и предложения за дейността на читалището през
2017 г.; 2. доклад на проверителната комисия на
читалището за дейността на настоятелството
за периода 2015 – 2016 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на настоятелството
и проверителната комисия за дейността им за
периода 2015 – 2016 г.; 4. вземане на решение
относно състава на настоятелството и провери
телната комисия на читалището; 5. приемане на
бюджета на читалището за 2017 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, ако
на него присъстват не по-малко от една трета от
неговите членове.
8941
421. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо съ
брание на адвокатите при Бургаската адвокатска
колегия на 28 и 29.01.2017 г. в 8,30 ч. в сградата
на Съдебната палата – Бургас, ет. І, зала № 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на САК през 2016 г.; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2016 г.;
4. приемане бюджет на съвета на адвокатската
колегия за финансовата 2017 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗАдв събранието ще се проведе в 9,30 ч. същия
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ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията.
8975
334. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на членовете на камарата на 15.12.2016 г. в 17 ч. в
хотел „Черно море“ – Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на
контролния съвет; 3. приемане бюджет за 2017 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
9128
46. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб по вдигане на тежести „Исперих“, гр. Исперих, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от
устава свиква по своя инициатива общо събрание
на членовете на сдружението на 13.02.2017 г. в
10 ч. в гр. Исперих, ул. Оборище 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови и освобожда
ване на членове на сдружението; 2. приемане
на изменения и допълнения към устава; 3. при
емане на отчетите на дейността на УС и КС; 4.
избиране и освобождаване на членовете на УС
и КС; 5. разни. Писмените материали ще бъдат
на разположение на членовете в седалището на
сдружението от 1.12.2016 г. На основание чл. 18
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се отложи за същата дата и място
в 11 ч. при същия дневен ред.
8909
4. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Клуб на дейците на културата – Казанлък“ – Казанлък, на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава на сдру
жението свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.01.2017 г. в 17 ч. в Казанлък,
ул. Искра 4 (Инфоцентър), при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членовете на управи
телния съвет на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
3. освобождаване членовете на контролния съвет
на сдружението; 4. избор на нови членове на
контролния съвет на сдружението; 5. приемане
на нов устав на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 11 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
в 18 ч. Поканват се всички членове на общото
събрание да присъстват на заседанието лично
или чрез упълномощени представители. Едно
лице може да представлява не повече от трима
членове въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска. Матери
алите за провеждане на общото събрание са на
разположение на членовете на адреса на сдру
жението от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
8940
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клас – Костенец“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже
нието на 27.01.2017 г. в 17 ч. в гр. Костенец, ул.
Здравец 13, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
промяна на седалището и адреса на управление
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на сдружението; 4. промяна на името на сдру
жението; 5. изменение на устава на сдружени
ето. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на всички заинтересувани членове в офиса на
сдружението.
8907
105. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Футболен клуб
„Риал“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 24 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 23.12.2016 г. в 16 ч. в Перник, ул.
Кракра 15, вх. В, ап. 16, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на УС за работата
на сдружението; 2. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението, включително
и отпадане на задължението за обнародване в
„Държавен вестник“ на покана за свикване на
общо събрание; 3. утвърждаване на молби за
приемане на нови членове; 4. избор на нов УС на
сдружението; 5. разни. Канят се всички членове
на сдружението да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 25 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8900
72. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Камара на инсталаторите
в България“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 20.01.2017 г. в 14,30 ч. в зала „Берьозка“, ул.
Иван Вазов 25, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за 2016 г.; 2. финансов
отчет на КИБ за 2016 г.; 3. отчет на контролния
съвет за 2016 г.; 4. приемане на промени в устава
на КИБ; 5. приемане на програма за работата
за 2017 г.; 6. приемане на бюджет за 2017 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 15,30 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
8942
82. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 1 във
връзка с ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо отчетно събрание на адвокатите при
Разградската адвокатска колегия на 28.01.2017 г.
в 9,30 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на САК през отчетната 2016 г.; 2. доклад на кон
тролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на САК за финансовата
2017 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
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ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на колегията.
Поканват се всички членове на Разградската ад
вокатска колегия да участват в събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител
по реда на Закона за адвокатурата.
8908
2. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Олимпик 2000“, Тетевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба свиква из
вънредно отчетно-изборно събрание на членовете
на ФК „Олимпик 2000“ на 27.12.2016 г. в 17 ч. в
конферентната зала на СК „Георги Бенковски“,
ул. Трети март 33, Тетевен, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на ФК „Олимпик 2000“,
Тетевен, за периода от 2015 г. до 2016 г., изгот
вен и докладван от председателя на УС Страхил
Димчев; 2. освобождаване от отговорност на
досегашния председател на управителния съвет,
както и управителния и контролния съвет на
клуба; 3. промени в устава на Футболен клуб
„Олимпик 2000“; 4. освобождаване и приемане
на нови членове на общото събрание на клуба; 5.
промяна на наименованието на сдружението; 6.
избор на нов управителен съвет и нов контролен
съвет на клуба; 7. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8905
115. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Шумен, съгласно решение по протокол
№ 11 от 26.10.2016 г. на основание чл. 81, ал. 2
ЗАдв свиква редовно годишно отчетно събрание
на колегията на 28.01.2017 г. в 10 ч. в Шумен, зала
„Тича“ на хотел „Шумен“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет; 2.
доклад на контролния съвет; 3. доклад на пред
седателя на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на САК за 2017 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната. Присъствието на всички адвокати от
ШАК е задължително.
8906
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции прави следната по
правка в Решение № 291 от 21.10.2016 г. на Над
зорния съвет на същата относно публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4083.143.18.78,
София, ж.к. Младост 1А, бл. 510, вх. 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“
(ДВ, бр. 86 от 2016 г.): думите в т. 1 „29.11.2016 г.
в 11 ч.“ да се четат „29.11.2016 г. в 14 ч.“.
8891
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