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УКАЗ № 372
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Филип Вуянович – президент на Черна гора, с орден „Стара планина“ с лента за изключително големите му
заслуги за развитието и задълбочаването на
двустранните отношения между Република
България и Черна гора.
Издаден в София на 14 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9372

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7
от 15 ноември 2016 г.

по конституционно дело № 14 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито
заседание на 15 ноември 2016 г. конституционно дело № 14/2016 г., докладвано от съдията
Филип Димитров.
Конституционният съд е сезиран от омбудсмана на Република България на основание
чл. 150, ал. 3 от Конституцията. Делото е
образувано на 17.10.2016 г. Производството е
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Иска
се установяване противоконституционност на
разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 5 от Изборния
кодекс (ИК) (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм.,
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бр. 39 и 57 от 2016 г.; посл. изм., бр. 85 от
2016 г.). Твърди се, че се въвежда различен
режим за създаване на избирателни секции във
и извън страната, респ. във и извън пределите
на Европейския съюз, като по този начин „в
нарушение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията се
създава правна уредба, която третира по различен начин отделни групи български граждани,
засягайки техни конституционни права само
на основание на това, къде се намират те“.
Междувременно Народното събрание е
приело на 26 октомври 2016 г. изменение на
текста на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс със
Закон за изменение и допълнение на Изборния
кодекс (ЗИДИК) (ДВ, бр. 85 от 2016 г., влязло
в сила на 28.10.2016 г.).
ЗИДИК променя текста и смисъла на ал. 5
и по този начин възниква формално основание
за отклоняване на искането поради несъвпадане на предмета му с действащия закон.
По отношение на разпоредбата на ал. 3
искането е направено след обнародването
на оспорените разпоредби, в съответствие е
с чл. 150, ал. 3 от Конституцията и произнасянето по искането е в правомощията на
Конституционния съд.
По искането не е постановявано решение
или определение за недопустимост. То е свързано с избирателните права на гражданите
и попада в компетентността на омбудсмана.
С оглед на горното в частта си за ал. 3 на
чл. 14 ИК искането следва да се разгледа по
същество.
Прекратяването на делото по отношение
разпоредбата на ал. 5 не ограничава възможността новият є текст да бъде повторно
подложен на контрол за конституционосъобразност, ако някой от субектите по чл. 150
от Конституцията направи искане за това.
Следва да се конституират като заинтересовани страни: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на външните
работи, министърът на правосъдието, Централната избирателна комисия, Държавната
агенция за българите в чужбина, както и да
бъдат поканени да дадат писмени становища
по делото: Гражданската инициатива за свободни и демократични избори, Българското
сдружение за честни избори и граждански
права – Национална асоциация, Българският
хелзинкски комитет, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Институтът
за социална интеграция.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
1. Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България
за обявяване на противоконституционност
на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Изборния
кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 39
и 57 от 2016 г.; посл. изм., бр. 85 от 2016 г.) в
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частта „с решение на Централната избирателна
комисия по преценка на дипломатическите и
консулските представителства“.
2. Конституира като заинтересовани страни:
Народното събрание, Министерския съвет,
министърa на външните работи, министърa
на правосъдието, Централната избирателна
комисия, Държавната агенция за българите
в чужбина.
Отправя покана до Гражданската инициатива за свободни и демократични избори,
Българското сдружение за честни избори и
граждански права – Национална асоциация,
Българския хелзинкски комитет, Асоциацията
за европейска интеграция и права на човека,
Института за социална интеграция да дадат
писмени становища по делото.
Препис от искането и от определението да
се изпрати на подателя с указание, че може
да представи допълнителни съображения в
едномесечен срок, и на заинтересованите
страни с указание, че могат да представят
писмени становища в едномесечен срок.
3. Отклонява искането на омбудсмана на
Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 14,
ал. 5 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
2014 г.; изм., бр. 39 и 57 от 2016 г.; посл. изм.,
бр. 85 от 2016 г.) и прекратява производството
по конституционно дело № 14/2016 г. в частта
му по чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.
Председател:
Борис Велчев
9224

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 999
ОТ 18 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Списък със защитените училища в Република България
На основание чл. 54, ал. 4 и § 30 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за предучилищното и училищното образование във връзка с Постановление № 212 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на критерии за определяне на защитените
училища в Република България и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък със защитените училища в
Република България за учебната 2016/2017 г.
съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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СПИСЪК
със защитените училища в Република България за учебната 2016/2017 г.
№ по ред

Област

Община

Населено място

Приложение

Име на защитеното училище

1.

Благоевград

Банско

Места

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Гоце Делчев

Буково

ОУ „Иван Вазов“

4.

Благоевград

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

5.

Благоевград

Сандански

Катунци

ОУ „Христо Ботев“

6.

Благоевград

Сатовча

Долен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

7.

Благоевград

Симитли

Долно Осеново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

8.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

9.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

СУ „Васил Левски“

10.

Бургас

Средец

Факия

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

11.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

12.

Варна

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

13.

Велико
Търново

Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

14.

Велико
Търново

Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

15.

Велико
Търново

Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“

16.

Видин

Бойница

Раброво

ОУ „Христо Ботев“

17.

Видин

Грамада

Грамада

СУ „Христо Ботев“

18.

Видин

Димово

Арчар

СУ „Христо Ботев“

19.

Видин

Макреш

Раковица

ОУ „Христо Ботев“

20.

Видин

Чупрене

Горни Лом

ОУ „Христо Ботев“

21.

Видин

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. М. Димитров“

22.

Враца

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

23.

Враца

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

24.

Враца

Роман

Камено поле

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

25.

Габрово

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

26.

Габрово

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

27.

Габрово

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

28.

Добрич

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

29.

Добрич

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“

30.

Добрич

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

31.

Добрич

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

32.

Добрич

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

33.

Кърджали

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

34.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

35.

Кърджали

Кирково

Дрангово

ОУ „Васил Левски“

36.

Кърджали

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“
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37.

Кърджали

Крумовград

Аврен

ОУ „Михаил Христов“

38.

Кърджали

Крумовград

Егрек

ОУ „Васил Левски“

39.

Кърджали

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

40.

Кърджали

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

41.

Кърджали

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

42.

Кърджали

Кърджали

Ненково

ОУ „Иван Вазов“

43.

Кърджали

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

44.

Кърджали

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

45.

Кърджали

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

46.

Кърджали

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

47.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

48.

Кюстендил

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

49.

Кюстендил

Рила

Рила

ОУ „Аверкий Попстоянов“

50.

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

51.

Ловеч

Априлци

Априлци

ОУ „Васил Левски“

52.

Ловеч

Ловеч

Малиново

ОУ „Васил Левски“

53.

Ловеч

Тетевен

Бабинци

НУ „Любен Каравелов“

54.

Ловеч

Тетевен

Рибарица

ОУ „Георги Бенковски“

55.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Георги Бенковски“

56.

Ловеч

Троян

Борима

ОУ „Васил Левски“

57.

Монтана

Берковица

Замфирово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

58.

Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

59.

Монтана

Лом

Ковачица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

60.

Монтана

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

61.

Монтана

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

62.

Пазарджик

Батак

Фотиново

ОУ „Климент Охридски“

63.

Пазарджик

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

64.

Пазарджик

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

65.

Пазарджик

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

66.

Пазарджик

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

67.

Пазарджик

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

68.

Пазарджик

Сърница

Медени поляни

ОУ „Г. С. Раковски“

69.

Пазарджик

Сърница

Побит камък

ОУ „Никола Вапцаров“

70.

Пазарджик

Сърница

Сърница

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

71.

Перник

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

72.

Перник

Земен

Земен

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

73.

Перник

Ковачевци

Калище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

74.

Перник

Радомир

Дрен

ОУ „Христо Ботев“

75.

Перник

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“
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76.

Перник

Трън

Трън

СУ „Гео Милев“

77.

Плевен

Никопол

Никопол

СУ „Христо Ботев“

78.

Пловдив

Карлово

Клисура

ОУ „Христо Г. Данов“

79.

Пловдив

Лъки

Лъки

СУ „Христо Ботев“

80.

Пловдив

Първомай

Буково

ОУ „Д-р Петър Берон“

81.

Пловдив

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

82.

Пловдив

Хисаря

Красново

ОУ „Христо Ботев“

83.

Силистра

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“

84.

Силистра

Ситово

Ситово

ОУ „Георги С. Раковски“

85.

Сливен

Сливен

Бяла

ОУ „Хаджи Димитър“

86.

Сливен

Сливен

Стара река

ОУ „Васил Левски“

87.

Сливен

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

88.

Смолян

Баните

Баните

СУ „Христо Ботев“

89.

Смолян

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

90.

Смолян

Борино

Ягодина

ОУ „Отец Паисий“

91.

Смолян

Девин

Лясково

ОУ „Христо Ботев“

92.

Смолян

Девин

Осиково

ОУ „Димитър Благоев“

93.

Смолян

Девин

Селча

ОУ „Отец Паисий“

94.

Смолян

Девин

Триград

ОУ „Иван Вазов“

95.

Смолян

Доспат

Бръщен

ОУ „Яне Сандански“

96.

Смолян

Доспат

Любча

ОУ „Христо Ботев“

97.

Смолян

Доспат

Црънча

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

98.

Смолян

Доспат

Чавдар

ОУ „Васил Левски“

99.

Смолян

Златоград

Долен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

100.

Смолян

Златоград

Ерма река

ОУ „Васил Левски“

101.

Смолян

Мадан

Боровина

ОУ „Васил Левски“

102.

Смолян

Мадан

Букова поляна

ОУ „Христо Ботев“

103.

Смолян

Мадан

Върбина

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

104.

Смолян

Неделино

Средец

ОУ „Васил Левски“

105.

Смолян

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

106.

Смолян

Смолян

Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

107.

Смолян

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

108.

Смолян

Смолян

Смилян

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

109.

Смолян

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

110.

Смолян

Смолян

Широка лъка

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

111.

Смолян

Чепеларе

Забърдо

ОУ „Бачо Киро“

112.

Смолян

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон I“

113.

Смолян

Чепеларе

Чепеларе

СУ „Васил Дечев“
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114.

Софийска област Антон

Антон

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

115.

Софийска област Горна Малина

Долно Камарци

ОУ „Отец Паисий“

116.

Софийска област Драгоман

Драгоман

СУ „Христо Ботев“

117.

Софийска област Елин Пелин

Габра

ОУ „Отец Паисий“

118.

Софийска област Копривщица

Копривщица

СУ „Любен Каравелов“

119.

Софийска област Мирково

Мирково

ОУ „Г. Бенковски“

120.

Софийска област Правец

Видраре

ОУ „Васил Левски“

121.

Софийска област Самоков

Ярлово

ОУ „Васил Левски“

122.

Софийска област Своге

Лъкатник

ОУ „Христо Ботев“

123.

Софийска област Чавдар

Чавдар

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

124.

София-град

Столична община

Долни Пасарел

202 ОУ „Христо Ботев“

125.

Стара Загора

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

126.

Търговище

Антоново

Стеврек

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

127.

Търговище

Антоново

Трескавец

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

128.

Търговище

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

129.

Търговище

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

130.

Търговище

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

131.

Хасково

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

132.

Хасково

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

133.

Хасково

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

134.

Хасково

Любимец

Малко Градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

135.

Хасково

Маджарово

Маджарово

СУ „Димитър Маджаров“

136.

Хасково

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

137.

Шумен

Смядово

Риш

ОУ „Васил Априлов“

138.

Ямбол

Болярово

Болярово

СУ „Д-р Петър Берон“

139.

Ямбол

Елхово

Бояново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

140.

Ямбол

Елхово

Гранитово

ОУ „Хаджи Димитър“

141.

Ямбол

Стралджа

Войника

ОУ „Христо Ботев“

142.

Ямбол

„Тунджа”

Скалица

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

9363

РЕШЕНИЕ № 1000
ОТ 18 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Списък със средищните училища в Република България
На основание чл. 53, ал. 5 и § 30 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка с Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови правила

за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък със средищните училища
в Република България за учебната 2016/2017 г.
съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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1.
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Община

Населено място

Средищно училище

Благоевград

Банско

Места

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Белица

Белица

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

III ОУ „Димитър Талев“

5.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IV ОУ „Димчо Дебелянов“

6.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VI СУ „Иван Вазов“

7.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VII СУ „Кузман Шапкарев“

8.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

XI ОУ „Христо Ботев“

9.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

10.

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

ОУ „Св. П. Хилендарски“

11.

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

ОУ „Христо Ботев“

12.

Благоевград

Гърмен

Огняново

ОУ „П. К. Яворов“

13.

Благоевград

Гърмен

Рибново

СУ „Й. Йовков“

14.

Благоевград

Кресна

Кресна

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

15.

Благоевград

Петрич

Коларово

СУ „Васил Левски“

16.

Благоевград

Петрич

Кърналово

ОУ „Братя Миладинови“

17.

Благоевград

Петрич

Марикостиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

18.

Благоевград

Петрич

Петрич

ІV ОУ „Христо Смирненски“

19.

Благоевград

Петрич

Петрич

СУ „Антон Попов“

20.

Благоевград

Петрич

Петрич

СУ „Никола Й. Вапцаров“

21.

Благоевград

Петрич

Първомай

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

22.

Благоевград

Петрич

Скрът

ОУ „Пейо Крачолов Яворов“

23.

Благоевград

Разлог

Горно Драглище

ОУ „Н. Рилски“

24.

Благоевград

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

25.

Благоевград

Разлог

Разлог

ОУ „Никола Парапунов“

26.

Благоевград

Разлог

Разлог

СУ „Братя Каназиреви“

27.

Благоевград

Сандански

Дамяница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

28.

Благоевград

Сандански

Катунци

ОУ „Хр. Ботев“

29.

Благоевград

Сандански

Сандански

II ОУ „Христо Смирненски“

30.

Благоевград

Сандански

Сандански

III ОУ „Христо Ботев“

31.

Благоевград

Сандански

Сандански

IV ОУ „Св. св. Козма и Дамян“

32.

Благоевград

Сандански

Склаве

ОУ „Братя Миладинови“

33.

Благоевград

Сатовча

Вълкосел

СУ „Христо Ботев“

34.

Благоевград

Сатовча

Кочан

СУ „Христо Смирненски“

35.

Благоевград

Сатовча

Сатовча

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

36.

Благоевград

Сатовча

Слащен

СУ „Св. Климент Охридски“

37.

Благоевград

Симитли

Крупник

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

38.

Благоевград

Симитли

Симитли

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

39.

Благоевград

Струмяни

Микрево

СУ „Св. П. Хилендарски“

40.

Благоевград

Хаджидимово

Абланица

СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“
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41.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

42.

Благоевград

Хаджидимово

Хаджидимово

СУ „Н. Й. Вапцаров“

43.

Благоевград

Якоруда

Конарско

ОУ „Братя Миладинови“

44.

Благоевград

Якоруда

Смолево

ОУ „Гоце Делчев“

45.

Бургас

Айтос

Айтос

СУ „Никола Й. Вапцаров“

46.

Бургас

Айтос

Мъглен

ОУ „Христо Ботев“

47.

Бургас

Айтос

Пирне

ОУ „Христо Ботев“

48.

Бургас

Айтос

Тополица

ОУ „Светлина“

49.

Бургас

Бургас

Бургас, кв. Банево

ОУ „Иван Вазов“

50.

Бургас

Бургас

Маринка

ОУ „Христо Ботев“

51.

Бургас

Бургас

Черно море

СУ „Христо Ботев“

52.

Бургас

Камено

Камено

СУ „Христо Ботев“

53.

Бургас

Камено

Русокастро

ОУ „Иван Вазов“

54.

Бургас

Камено

Трояново

ОУ „Христо Ботев“

55.

Бургас

Карнобат

Екзарх Антимово

ОУ „Христо Ботев“

56.

Бургас

Карнобат

Карнобат

ОУ „Христо Смирненски“

57.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

58.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СУ „Христо Ботев“

59.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

СУ „Васил Левски“

60.

Бургас

Поморие

Бата

ОУ „Христо Ботев“

61.

Бургас

Поморие

Каблешково

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

62.

Бургас

Поморие

Поморие

СУ „Иван Вазов“

63.

Бургас

Поморие

Страцин

ОУ „Отец Паисий“

64.

Бургас

Приморско

Приморско

СУ „Никола Й. Вапцаров“

65.

Бургас

Руен

Вресово

ОУ „Д-р Петър Берон“

66.

Бургас

Руен

Добра поляна

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

67.

Бургас

Руен

Дъскотна

ОУ „Климент Охридски“

68.

Бургас

Руен

Люляково

СУ „Отец Паисий“

69.

Бургас

Руен

Планиница

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

70.

Бургас

Руен

Речица

ОУ „А. С. Макаренко“

71.

Бургас

Руен

Руен

СУ „Елин Пелин“

72.

Бургас

Руен

Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

73.

Бургас

Руен

Топчийско

ОУ „Реджеб Кюпчу“

74.

Бургас

Руен

Трънак

ОУ „Димитър Полянов“

75.

Бургас

Созопол

Зидарово

ОУ „Христо Ботев“

76.

Бургас

Созопол

Созопол

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

77.

Бургас

Средец

Загорци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

78.

Бургас

Средец

Средец

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

79.

Бургас

Средец

Факия

ОУ „Никола Вапцаров“

80.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

ОУ „Христо Ботев“

81.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

82.

Бургас

Сунгурларе

Прилеп

ОУ „Васил Левски“

83.

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

СУ „Христо Ботев“
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84.

Бургас

Царево

Ахтопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

85.

Бургас

Царево

Царево

СУ „Никола Й. Вапцаров“

86.

Варна

Аврен

Аврен

ОУ „Христо Ботев“

87.

Варна

Аврен

Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

88.

Варна

Аврен

Синдел

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

89.

Варна

Аксаково

Игнатиево

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

90.

Варна

Аксаково

Кичево

ОУ „Св. Климент Охридски“

91.

Варна

Белослав

Белослав

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

92.

Варна

Белослав

Белослав

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

93.

Варна

Бяла

Бяла

ОУ „Отец Паисий“

94.

Варна

Варна

Варна

СУ „Д. Дебелянов“

95.

Варна

Ветрино

Ветрино

СУ „Христо Ботев“

96.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

СУ „Васил Левски“

97.

Варна

Вълчи дол

Михалич

ОУ „Васил Левски“

98.

Варна

Вълчи дол

Стефан Караджа

ОУ „Климент Охридски“

99.

Варна

Вълчи дол

Червенци

ОУ „Св. Иван Рилски“

100.

Варна

Девня

Девня

СУ „Васил Левски“

101.

Варна

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

102.

Варна

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ „Христо Смирненски“

103.

Варна

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

104.

Варна

Дългопол

Дългопол

НУ „Иван Вазов“

105.

Варна

Дългопол

Дългопол

СУ „Св. Климент Охридски“

106.

Варна

Дългопол

Медовец

СУ „Назъм Хикмет“

107.

Варна

Дългопол

Партизани

ОУ „Христо Ботев“

108.

Варна

Дългопол

Цонево

ОУ „Христо Ботев“

109.

Варна

Провадия

Блъсково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

110.

Варна

Провадия

Градинарово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

111.

Варна

Провадия

Житница

ОУ „Хр. Ботев“

112.

Варна

Провадия

Провадия

I ОУ „Хр. Смирненски“

113.

Варна

Суворово

Суворово

СУ „Н. Й. Вапцаров“

114.

Велико Търново

Велико Търново

Балван

ОУ „Св. Иван Рилски“

115.

Велико Търново

Велико Търново

Дебелец

ОУ „Д-р П. Берон“

116.

Велико Търново

Велико Търново

Самоводене

ОУ „Христо Смирненски“

117.

Велико Търново

Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

118.

Велико Търново

Горна Оряховица

Върбица

ОУ „Васил Левски“

119.

Велико Търново

Горна Оряховица

Поликраище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

120.

Велико Търново

Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

121.

Велико Търново

Елена

Елена

НУ „Иларион Макариополски“

122.

Велико Търново

Елена

Елена

СУ „Иван Н. Момчилов“

123.

Велико Търново

Златарица

Горско Ново село

ОУ „Христо Ботев“

124.

Велико Търново

Златарица

Златарица

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

125.

Велико Търново

Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“
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126.

Велико Търново

Лясковец

Джулюница

ОУ „П.Р. Славейков“

127.

Велико Търново

Лясковец

Лясковец

СУ „Максим Райкович“

128.

Велико Търново

Павликени

Караисен

ОУ „Х. Димитър и Ст. Караджа“

129.

Велико Търново

Павликени

Павликени

ОУ „Св. Климент Охридски“

130.

Велико Търново

Павликени

Павликени

СУ „Бачо Киро“

131.

Велико Търново

Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

СУ „Цанко Церковски“

132.

Велико Търново

Свищов

Алеково

ОУ „Христо Ботев“

133.

Велико Търново

Свищов

Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

134.

Велико Търново

Свищов

Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

135.

Велико Търново

Свищов

Ореш

ОУ „Христо Ботев“

136.

Велико Търново

Свищов

Свищов

СУ „Д. Благоев“

137.

Велико Търново

Свищов

Свищов

СУ „Н. Катранов“

138.

Велико Търново

Свищов

Свищов

СУ „Цветан Радославов“

139.

Велико Търново

Стражица

Виноград

ОУ „Свети Климент Охридски“

140.

Велико Търново

Стражица

Камен

СУ „Св. Климент Охридски“

141.

Велико Търново

Стражица

Стражица

СУ „Ангел Каралийчев“

142.

Велико Търново

Сухиндол

Сухиндол

СУ „Св. Климент Охридски“

143.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

НУ „Васил Левски“

144.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

СУ „Христо Ботев“

145.

Видин

Брегово

Брегово

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

146.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Иван Вазов“

147.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Отец Паисий“

148.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Св. Климент Охридски“

149.

Видин

Видин

Видин

СУ „Любен Каравелов“

150.

Видин

Видин

Видин

СУ „П.Р. Славейков“

151.

Видин

Видин

Видин

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

152.

Видин

Видин

Видин

СУ „Христо Ботев“

153.

Видин

Видин

Видин

СУ „Цар Симеон Велики“

154.

Видин

Видин

Дунавци

ОУ „Христо Ботев“

155.

Видин

Грамада

Грамада

СУ „Христо Ботев“

156.

Видин

Димово

Арчар

СУ „Христо Ботев“

157.

Видин

Димово

Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев“

158.

Видин

Димово

Димово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

159.

Видин

Кула

Кула

СУ „Васил Левски“

160.

Видин

Макреш

Раковица

ОУ „Хр. Ботев“

161.

Видин

Ново село

Ново село

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

162.

Видин

Ружинци

Дреновец

СУ „Никола Й. Вапцаров“

163.

Видин

Ружинци

Ружинци

СУ „Никола Й. Вапцаров“

164.

Видин

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. Михаил Димитров“

165.

Враца

Борован

Борован

ОУ „Отец Паисий“

166.

Враца

Борован

Добролево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

167.

Враца

Борован

Малорад

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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168.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Христо Ботев“

169.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Цани Гинчев“

170.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

ОУ „Св. Климент Охридски“

171.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

СУ „Васил Левски“

172.

Враца

Бяла Слатина

Габаре

СУ „Христо Ботев“

173.

Враца

Бяла Слатина

Попица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

174.

Враца

Бяла Слатина

Търнава

ОУ „Христо Ботев“

175.

Враца

Враца

Баница

ОУ „Христо Ботев“

176.

Враца

Враца

Враца

НУ „Иван Вазов“

177.

Враца

Враца

Враца

НУ „Иванчо Младенов“

178.

Враца

Враца

Враца

НУ „Св. Софроний Врачански“

179.

Враца

Враца

Враца

ОУ „Васил Левски“

180.

Враца

Враца

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

181.

Враца

Враца

Враца

СУ „Васил Кънчов“

182.

Враца

Враца

Враца

СУ „Козма Тричков“

183.

Враца

Враца

Враца

СУ „Отец Паисий“

184.

Враца

Враца

Враца

СУ „Христо Ботев“

185.

Враца

Враца

Девене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

186.

Враца

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

187.

Враца

Козлодуй

Бутан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

188.

Враца

Криводол

Краводер

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

189.

Враца

Криводол

Криводол

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

190.

Враца

Криводол

Лесура

ОУ „Васил Левски“

191.

Враца

Криводол

Ракево

ОУ „Васил Левски“

192.

Враца

Мездра

Зверино

СУ „Св. Климент Охридски“

193.

Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

194.

Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Христо Ботев‘‘

195.

Враца

Мездра

Мездра

СУ „Иван Вазов“

196.

Враца

Мизия

Крушовица

ОУ „Христо Ботев“

197.

Враца

Мизия

Мизия

ОУ „Цанко Церковски“

198.

Враца

Оряхово

Оряхово

СУ „Христо Ботев“

199.

Враца

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

200.

Враца

Роман

Роман

НУ „П. Р. Славейков“

201.

Враца

Роман

Роман

СУ „Васил Левски“

202.

Враца

Хайредин

Хайредин

СУ „Васил Воденичарски“

203.

Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

204.

Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Ц. Дюстабанов“

205.

Габрово

Габрово

Габрово

СУ „Отец Паисий“

206.

Габрово

Габрово

Габрово

СУ „Райчо Каролев“

207.

Габрово

Дряново

Дряново

СУ „Максим Райкович“

208.

Габрово

Севлиево

Градница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

209.

Габрово

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

210.

Габрово

Севлиево

Душево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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211.

Габрово

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

212.

Габрово

Севлиево

Петко Славейков

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

213.

Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Ст. Пешев“

214.

Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Христо Ботев“

215.

Габрово

Севлиево

Севлиево

СУ „Васил Левски“

216.

Габрово

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

217.

Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Антим І“

218.

Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

219.

Добрич

Балчик

Балчик

СУ „Христо Ботев“

220.

Добрич

Балчик

Оброчище

СУ „Христо Смирненски“

221.

Добрич

Балчик

Сенокос

ОУ „Г. С. Раковски“

222.

Добрич

Балчик

Соколово

ОУ „Васил Левски“

223.

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

ОУ „Христо Смирненски“

224.

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

СУ „Никола Й. Вапцаров“

225.

Добрич

Генерал Тошево

Кардам

ОУ „Христо Ботев“

226.

Добрич

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

227.

Добрич

Генерал Тошево

Преселенци

ОУ „Васил Левски“

228.

Добрич

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“

229.

Добрич

Добричка

Батово

ОУ „Отец Паисий“

230.

Добрич

Добричка

Ведрина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

231.

Добрич

Добричка

Дончево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

232.

Добрич

Добричка

Житница

ОУ „Стефан Караджа“

233.

Добрич

Добричка

Карапелит

ОУ „Н.Й. Вапцаров“

234.

Добрич

Добричка

Овчарово

ОУ „Отец Паисий“

235.

Добрич

Добричка

Победа

ОУ „Добри Войников“

236.

Добрич

Добричка

Смолница

ОУ „Св. Климент Охридски“

237.

Добрич

Добричка

Стефаново

ОУ „П.К. Яворов“

238.

Добрич

Добричка

Хитово

ОУ „Васил Левски“

239.

Добрич

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

240.

Добрич

Каварна

Каварна

ОУ „Йордан Йовков“

241.

Добрич

Каварна

Каварна

СУ „Стефан Караджа“

242.

Добрич

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

243.

Добрич

Крушари

Крушари

СУ „Христо Смирненски“

244.

Добрич

Крушари

Телериг

ОУ „Васил Левски“

245.

Добрич

Тервел

Коларци

ОУ „Д-р Петър Берон“

246.

Добрич

Тервел

Нова Камена

ОУ „Отец Паисий“

247.

Добрич

Тервел

Тервел

СУ „Й. Йовков“

248.

Добрич

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

249.

Добрич

Шабла

Шабла

СУ „Асен Златаров“

250.

Кърджали

Ардино

Ардино

СУ „Васил Левски“

251.

Кърджали

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

252.

Кърджали

Ардино

Бял извор

СУ „Христо Смирненски“

253.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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254.

Кърджали

Джебел

Джебел

СУ „Христо Ботев“

255.

Кърджали

Джебел

Рогозче

ОУ „Христо Смирненски“

256.

Кърджали

Джебел

Устрен

ОУ „Васил Левски“

257.

Кърджали

Кирково

Бенковски

СУ „Никола Й. Вапцаров“

258.

Кърджали

Кирково

Кирково

СУ „Отец Паисий“

259.

Кърджали

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“

260.

Кърджали

Кирково

Тихомир

ОУ „Васил Левски“

261.

Кърджали

Кирково

Фотиново

ОУ „Христо Смирненски“

262.

Кърджали

Кирково

Чакаларово

ОУ „Иван Вазов“

263.

Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

СУ „Христо Ботев“

264.

Кърджали

Крумовград

Аврен

ОУ „М. Христов“

265.

Кърджали

Крумовград

Горна Кула

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

266.

Кърджали

Крумовград

Гулийка

ОУ „Христо Ботев“

267.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

СУ „Васил Левски“

268.

Кърджали

Крумовград

Луличка

ОУ „Васил Левски“

269.

Кърджали

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

270.

Кърджали

Крумовград

Странджево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

271.

Кърджали

Крумовград

Токачка

ОУ „Пейо К. Яворов“

272.

Кърджали

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

273.

Кърджали

Кърджали

Глухар

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

274.

Кърджали

Кърджали

Енчец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

275.

Кърджали

Кърджали

Конево

ОУ „Гео Милев“

276.

Кърджали

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

277.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Васил Левски“

278.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Пейо Крачолов Яворов“

279.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. Климент Охридски“

280.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

281.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СУ „Владимир Димитров – Майстора“

282.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СУ „Йордан Йовков“

283.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СУ „Отец Паисий“

284.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СУ „П. Р. Славейков“

285.

Кърджали

Кърджали

Миладиново

ОУ „Христо Ботев“

286.

Кърджали

Кърджали

Мост

ОУ „Христо Смирненски“

287.

Кърджали

Кърджали

Перперек

ОУ „Паисий Хилендарски“

288.

Кърджали

Кърджали

Рани лист

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

289.

Кърджали

Кърджали

Стремци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

290.

Кърджали

Кърджали

Чифлик

ОУ „Максим Горки“

291.

Кърджали

Кърджали

Широко поле

ОУ „Иван Вазов“

292.

Кърджали

Момчилград

Груево

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

293.

Кърджали

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

294.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

ОУ „Д-р Петър Берон“

295.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

СУ „Н. Й. Вапцаров“
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296.

Кърджали

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

297.

Кърджали

Момчилград

Равен

ОУ „Васил Левски“

298.

Кърджали

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

299.

Кърджали

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

300.

Кърджали

Черноочене

Черноочене

СУ „Христо Смирненски“

301.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

ОУ „Никола Вапцаров“

302.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

СУ „Христо Ботев“

303.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

304.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Неофит Рилски“

305.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. Климент Охридски“

306.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

307.

Кюстендил

Дупница

Дупница

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

308.

Кюстендил

Дупница

Крайници

ОУ „Христо Ботев“

309.

Кюстендил

Кочериново

Кочериново

СУ „Христо Ботев“

310.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

V ОУ „Христо Ботев“

311.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

VІІ ОУ „Ильо войвода“

312.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

НУ „Св. Климент Охридски“

313.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Даскал Димитри“

314.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Професор Марин Дринов“

315.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. П. Хилендарски“

316.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

317.

Кюстендил

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

318.

Кюстендил

Рила

Рила

ОУ „Аверкий Попстоянов“

319.

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

СУ „Христо Ботев“

320.

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

321.

Ловеч

Априлци

Априлци

ОУ „В. Левски“

322.

Ловеч

Летница

Летница

СУ „Бачо Киро“

323.

Ловеч

Ловеч

Александрово

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

324.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

325.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

СУ „Панайот Пипков“

326.

Ловеч

Луковит

Дерманци

ОУ „Н. Рилски“

327.

Ловеч

Луковит

Луковит

СУ „А. Константинов“

328.

Ловеч

Луковит

Румянцево

ОУ „Христо Ботев“

329.

Ловеч

Тетевен

Тетевен

СУ „Г. Бенковски“

330.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Г. Бенковски“

331.

Ловеч

Троян

Борима

ОУ „В. Левски“

332.

Ловеч

Троян

Дебнево

ОУ „Л. Каравелов“

333.

Ловеч

Троян

Троян

ОУ „Ив. Хаджийски“

334.

Ловеч

Троян

Троян

СУ „Васил Левски“

335.

Ловеч

Троян

Троян

СУ „Св. Климент Охридски“

336.

Ловеч

Угърчин

Лесидрен

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

337.

Ловеч

Угърчин

Угърчин

СУ „Св. св. Кирил и Методий“
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338.

Ловеч

Ябланица

Орешене

ОУ „Васил Левски“

339.

Ловеч

Ябланица

Ябланица

СУ „Васил Левски“

340.

Монтана

Берковица

Берковица

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

341.

Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

СУ „Васил Левски“

342.

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

343.

Монтана

Брусарци

Брусарци

СУ „Христо Ботев“

344.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

I ОУ „Васил Левски“

345.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

ІІ ОУ „Иван Вазов“

346.

Монтана

Вълчедръм

Златия

ОУ „Христо Ботев“

347.

Монтана

Вършец

Вършец

СУ „Иван Вазов“

348.

Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

349.

Монтана

Лом

Лом

ОУ „К. Фотинов“

350.

Монтана

Лом

Лом

ОУ „Н. Първанов“

351.

Монтана

Лом

Лом

СУ „Д. Маринов“

352.

Монтана

Медковец

Медковец

СУ „Отец Паисий“

353.

Монтана

Медковец

Расово

ОУ „Христо Ботев“

354.

Монтана

Монтана

Габровница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

355.

Монтана

Монтана

Монтана

I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

356.

Монтана

Монтана

Монтана

II СУ „Н. Й. Вапцаров“

357.

Монтана

Монтана

Монтана

V СУ „Христо Ботев“

358.

Монтана

Монтана

Монтана

VI СУ „Отец Паисий“

359.

Монтана

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

360.

Монтана

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

361.

Монтана

Якимово

Якимово

СУ „Д-р Петър Берон“

362.

Пазарджик

Белово

Белово

СУ „А. Иванов – Чапай“

363.

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

СУ „Народни будители“

364.

Пазарджик

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

365.

Пазарджик

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

366.

Пазарджик

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

367.

Пазарджик

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

368.

Пазарджик

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

369.

Пазарджик

Велинград

Св. Петка

СУ „Хр. Смирненски“

370.

Пазарджик

Лесичово

Калугерово

ОУ „Христо Ботев“

371.

Пазарджик

Пазарджик

Величково

ОУ „Васил Левски“

372.

Пазарджик

Пазарджик

Гелеменово

ОУ „Отец Паисий“

373.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Св. Климент Охридски“

374.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Стефан Захариев“

375.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

СУ „Д-р Петър Берон“

376.

Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

ОУ „Константин Величков“

377.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

378.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

ОУ „Асен Златаров“

379.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

ОУ „М. Дринов“

С Т Р.
№ по
ред

16

ДЪРЖАВЕН
Област

Община

ВЕСТНИК
Населено място

БРОЙ 94
Средищно училище

380.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

СУ „Нешо Бончев“

381.

Пазарджик

Панагюрище

Попинци

ОУ „Отец Паисий“

382.

Пазарджик

Пещера

Пещера

ОУ „Петко Рачов Славейков“

383.

Пазарджик

Пещера

Пещера

СУ „Свети Климент Охридски“

384.

Пазарджик

Септември

Карабунар

ОУ „Хр. Ботев“

385.

Пазарджик

Септември

Септември

СУ „Хр. Ботев“

386.

Пазарджик

Септември

Септември

СУ „Хр. Смирненски“

387.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

НУ „П. Хилендарски“

388.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

389.

Пазарджик

Сърница

Сърница

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

390.

Перник

Брезник

Брезник

СУ „Васил Левски“

391.

Перник

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

392.

Перник

Земен

Земен

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

393.

Перник

Ковачевци

Калище

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“

394.

Перник

Перник

Батановци

ОУ „Христо Ботев“

395.

Перник

Перник

Дивотино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

396.

Перник

Перник

Перник

VII ОУ „Г. С. Раковски“

397.

Перник

Перник

Перник

XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

398.

Перник

Перник

Перник, кв. Църква XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

399.

Перник

Перник

Ярджиловци

ОУ „Отец Паисий“

400.

Перник

Радомир

Гълъбник

ОУ „Христо Ботев“

401.

Перник

Радомир

Дрен

ОУ „Христо Ботев“

402.

Перник

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“

403.

Перник

Радомир

Радомир

ОУ „Христо Смирненски“

404.

Перник

Трън

Трън

СУ „Гео Милев“

405.

Плевен

Белене

Белене

ОУ „Васил Левски“

406.

Плевен

Гулянци

Гиген

СУ „Асен Златаров“

407.

Плевен

Гулянци

Гулянци

СУ „Христо Смирненски“

408.

Плевен

Гулянци

Милковица

ОУ „Христо Ботев“

409.

Плевен

Долна Митрополия Божурица

410.

Плевен

Долна Митрополия Долна Митрополия СУ „Васил Априлов“

411.

Плевен

Долна Митрополия Крушовене

ОУ „Климент Охридски“

412.

Плевен

Долна Митрополия Ореховица

ОУ „Христо Смирненски“

413.

Плевен

Долна Митрополия Тръстеник

СУ „Евлоги Георгиев“

414.

Плевен

Долни Дъбник

Петърница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

415.

Плевен

Долни Дъбник

Садовец

ОУ „Христо Ботев“

416.

Плевен

Искър

Искър

СУ „Христо Смирненски“

417.

Плевен

Кнежа

Бреница

ОУ „Христо Ботев“

418.

Плевен

Левски

Българене

ОУ „Христо Ботев“

419.

Плевен

Левски

Левски

ОУ „Максим Горки“

420.

Плевен

Левски

Левски

СУ „Крум Попов“

ОУ „Христо Ботев“
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421.

Плевен

Никопол

Никопол

СУ „Христо Ботев“

422.

Плевен

Никопол

Новачене

ОУ „Патриарх Евтимий“

423.

Плевен

Пордим

Пордим

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

424.

Плевен

Червен бряг

Радомирци

ОУ „Отец Паисий“

425.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“

426.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

СУ „Д-р Петър Берон“

427.

Плевен

Червен бряг

Чомаковци

ОУ „Христо Ботев“

428.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Отец Паисий“

429.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Христо Ботев“

430.

Пловдив

Асеновград

Златовръх

ОУ „Климент Охридски“

431.

Пловдив

Асеновград

Тополово

ОУ „Отец Паисий“

432.

Пловдив

Брезово

Брезово

СУ „Христо Смирненски“

433.

Пловдив

Брезово

Стрелци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

434.

Пловдив

Калояново

Калояново

ОУ „Иван Вазов“

435.

Пловдив

Калояново

Песнопой

ОУ „Отец Паисий“

436.

Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

ОУ „Христо Ботев“

437.

Пловдив

Карлово

Баня

ОУ „Неофит Рилски“

438.

Пловдив

Карлово

Ведраре

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

439.

Пловдив

Карлово

Иганово

НУ „Васил Левски“

440.

Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Райно Попович“

441.

Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

442.

Пловдив

Карлово

Карлово

СУ „Васил Левски“

443.

Пловдив

Карлово

Карлово

СУ „Христо Проданов“

444.

Пловдив

Карлово

Кърнаре

ОУ „Васил Левски“

445.

Пловдив

„Марица“

Бенковски

ОУ „Георги Бенковски“

446.

Пловдив

„Марица“

Войводиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

447.

Пловдив

„Марица“

Граф Игнатиев

ОУ „Граф Игнатиев“

448.

Пловдив

„Марица“

Калековец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

449.

Пловдив

„Марица“

Маноле

ОУ „Васил Левски“

450.

Пловдив

„Марица“

Рогош

ОУ „Васил Левски“

451.

Пловдив

„Марица“

Строево

ОУ „Христо Смирненски“

452.

Пловдив

Първомай

Бяла река

ОУ „Любен Каравелов“

453.

Пловдив

Първомай

Градина

ОУ „Христо Ботев“

454.

Пловдив

Първомай

Дълбок извор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

455.

Пловдив

Първомай

Езерово

ОУ „Христо Ботев“

456.

Пловдив

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

457.

Пловдив

Раковски

Белозем

ОУ „Гео Милев“

458.

Пловдив

Раковски

Стряма

ОУ „Отец Паисий“

459.

Пловдив

„Родопи“

Кадиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

460.

Пловдив

„Родопи“

Първенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

461.

Пловдив

Садово

Богданица

Основно училище

462.

Пловдив

Садово

Караджово

ОУ „В. Левски“

463.

Пловдив

Садово

Поповица

ОУ „Хр. Ботев“
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464.

Пловдив

Сопот

Сопот

СУ „Иван Вазов“

465.

Пловдив

Съединение

Съединение

НУ „Любен Каравелов“

466.

Пловдив

Съединение

Съединение

СУ „Христо Ботев“

467.

Пловдив

Хисаря

Красново

ОУ „Христо Ботев“

468.

Пловдив

Хисаря

Паничери

ОУ „Христо Ботев“

469.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Васил Левски“

470.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Климент Охридски“

471.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

СУ „Христо Смирненски“

472.

Разград

Завет

Завет

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

473.

Разград

Исперих

Вазово

ОУ „Никола Вапцаров“

474.

Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

475.

Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Христо Ботев“

476.

Разград

Исперих

Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

477.

Разград

Исперих

Подайва

ОУ „Отец Паисий“

478.

Разград

Исперих

Тодорово

ОУ „Васил Левски“

479.

Разград

Кубрат

Кубрат

ОУ „Христо Смирненски“

480.

Разград

Кубрат

Кубрат

СУ „Христо Ботев“

481.

Разград

Кубрат

Юпер

ОУ „Св. Климент“

482.

Разград

Лозница

Веселина

ОУ „Иван Вазов“

483.

Разград

Лозница

Гороцвет

ОУ „Христо Ботев“

484.

Разград

Лозница

Лозница

НУ „Васил Левски“

485.

Разград

Лозница

Лозница

СУ „Хр. Ботев“

486.

Разград

Лозница

Сейдол

ОУ „Виделина“

487.

Разград

Разград

Киченица

ОУ „Кирил и Методий“

488.

Разград

Разград

Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“

489.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Васил Левски“

490.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

491.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Икономов“

492.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Отец Паисий“

493.

Разград

Разград

Разград

СУ „Христо Ботев“

494.

Разград

Самуил

Владимировци

ОУ „Хр. Ботев“

495.

Разград

Самуил

Самуил

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

496.

Разград

Самуил

Хърсово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

497.

Русе

Борово

Борово

ОУ „Климент Охридски“

498.

Русе

Бяла

Бяла

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

499.

Русе

Бяла

Бяла

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

500.

Русе

Бяла

Бяла

СУ „Панайот Волов“

501.

Русе

Бяла

Копривец

ОУ „Неофит Рилски“

502.

Русе

Ветово

Ветово

СУ „Васил Левски“

503.

Русе

Две могили

Баниска

ОУ „Христо Ботев“

504.

Русе

Две могили

Две могили

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

505.

Русе

Иваново

Щръклево

ОУ „Христо Ботев“
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506.

Русе

Русе

Мартен

ОУ „Отец Паисий“

507.

Русе

Русе

Николово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

508.

Русе

Русе

Ново село

ОУ „Г. С. Раковски“

509.

Русе

Русе

Русе

ОУ „Иван Вазов“

510.

Русе

Русе

Русе

ОУ „Ангел Кънчев“

511.

Русе

Русе

Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

512.

Русе

Сливо поле

Голямо Враново

ОУ „Иван Вазов“

513.

Русе

Сливо поле

Ряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

514.

Русе

Сливо поле

Сливо поле

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

515.

Русе

Ценово

Ценово

ОУ „Христо Ботев“

516.

Силистра

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“

517.

Силистра

Алфатар

Алфатар

ОУ „Христо Ботев“

518.

Силистра

Главиница

Главиница

СУ „Васил Левски“

519.

Силистра

Главиница

Зафирово

ОУ „Иван Вазов“

520.

Силистра

Главиница

Сокол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

521.

Силистра

Дулово

Дулово

ОУ „Христо Смирненски“

522.

Силистра

Дулово

Дулово

СУ „Васил Левски“

523.

Силистра

Дулово

Окорш

СУ „Йордан Йовков“

524.

Силистра

Дулово

Паисиево

СУ „Христо Ботев“

525.

Силистра

Дулово

Секулово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

526.

Силистра

Дулово

Чернолик

ОУ „Д-р Петър Берон“

527.

Силистра

Дулово

Яребица

ОУ „Васил Левски“

528.

Силистра

Кайнарджа

Голеш

ОУ „Васил Априлов“

529.

Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

ОУ „Черноризец Храбър“

530.

Силистра

Кайнарджа

Средище

ОУ „Цанко Церковски“

531.

Силистра

Силистра

Калипетрово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

532.

Силистра

Силистра

Професор Иширково ОУ „Св. Климент Охридски“

533.

Силистра

Силистра

Силистра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

534.

Силистра

Силистра

Силистра

СУ „Н. Й. Вапцаров“

535.

Силистра

Ситово

Добротица

ОУ „Отец Паисий“

536.

Силистра

Ситово

Ситово

ОУ „Г. С. Раковски“

537.

Силистра

Тутракан

Тутракан

СУ „Йордан Йовков“

538.

Силистра

Тутракан

Тутракан

СУ „Христо Ботев“

539.

Сливен

Котел

Котел

СУ „Г. С. Раковски“

540.

Сливен

Нова Загора

Кортен

ОУ „П. Р. Славейков“

541.

Сливен

Нова Загора

Любенова махала

ОУ „Ил. Макариополски“

542.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Л. Каравелов“

543.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СУ „Иван Вазов“

544.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СУ „Христо Ботев“

545.

Сливен

Нова Загора

Стоил войвода

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

546.

Сливен

Нова Загора

Съдиево

ОУ „Хр. Ботев“

547.

Сливен

Сливен

Блатец

ОУ „Климент Охридски“
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548.

Сливен

Сливен

Бяла

ОУ „Х. Димитър“

549.

Сливен

Сливен

Гавраилово

ОУ „Н. Геров“

550.

Сливен

Сливен

Кермен

ОУ „Хр. Смирненски“

551.

Сливен

Сливен

Самуилово

ОУ „Хр. Ботев“

552.

Сливен

Сливен

Сливен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

553.

Сливен

Сливен

Стара река

ОУ „В. Левски“

554.

Сливен

Сливен

Тополчане

ОУ „Св. П. Хилендарски“

555.

Сливен

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

556.

Сливен

Твърдица

Твърдица

СУ „Неофит Рилски“

557.

Сливен

Твърдица

Шивачево

СУ „Г. Каравелов“

558.

Смолян

Баните

Баните

СУ „Христо Ботев“

559.

Смолян

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

560.

Смолян

Девин

Девин

СУ „Христо Ботев“

561.

Смолян

Мадан

Върбина

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

562.

Смолян

Мадан

Мадан

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

563.

Смолян

Мадан

Мадан

СУ „Отец Паисий“

564.

Смолян

Мадан

Средногорци

ОУ „П. Р. Славейков“

565.

Смолян

Неделино

Неделино

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

566.

Смолян

Неделино

Средец

ОУ „Васил Левски“

567.

Смолян

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

568.

Смолян

Рудозем

Рудозем

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

569.

Смолян

Рудозем

Чепинци

СУ „Христо Ботев“

570.

Смолян

Смолян

Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

571.

Смолян

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

572.

Смолян

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

573.

Смолян

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон І“

574.

Смолян

Чепеларе

Чепеларе

СУ „Васил Дечев“

575.

Софийска област Божурище

Божурище

СУ „Летец Христо Топракчиев“

576.

Софийска област Ботевград

Литаково

ОУ „Васил Левски“

577.

Софийска област Годеч

Годеч

НУ „Христо Ботев“

578.

Софийска област Годеч

Годеч

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

579.

Софийска област Горна Малина

Априлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

580.

Софийска област Горна Малина

Горна Малина

СУ „Христо Ботев“

581.

Софийска област Горна Малина

Долно Камарци

ОУ „Отец Паисий“

582.

Софийска област Драгоман

Драгоман

СУ „Христо Ботев“

583.

Софийска област Елин Пелин

Елин Пелин

НУ „Христо Ботев“

584.

Софийска област Елин Пелин

Елин Пелин

СУ „Васил Левски“

585.

Софийска област Етрополе

Етрополе

СУ „Христо Ясенов“

586.

Софийска област Златица

Златица

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

587.

Софийска област Ихтиман

Ихтиман

ОУ „Димчо Дебелянов“

588.

Софийска област Ихтиман

Ихтиман

СУ „Христо Ботев“

589.

Софийска област Костенец

Костенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

590.

Софийска област Костенец

Момин проход

ОУ „Христо Смирненски“

591.

Софийска област Костинброд

Петърч

ОУ „Отец Паисий“
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592.

Софийска област Пирдоп

Пирдоп

НУ „Тодор Влайков“

593.

Софийска област Пирдоп

Пирдоп

СУ „Саво Ц. Савов“

594.

Софийска област Правец

Видраре

ОУ „Васил Левски“

595.

Софийска област Самоков

Говедарци

ОУ „Димчо Дебелянов“

596.

Софийска област Самоков

Самоков

НУ „Станислав Доспевски“

597.

Софийска област Самоков

Самоков

ОУ „М и т ропол и т А вксен т и й
Велешки“

598.

Софийска област Самоков

Самоков

СУ „Отец Паисий“

599.

Софийска област Самоков

Ярлово

ОУ „Васил Левски“

600.

Софийска област Своге

Реброво

ОУ „Д-р Петър Берон“

601.

Софийска област Своге

Своге

СУ „Иван Вазов“

602.

Софийска област Сливница

Сливница

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

603.

Софийска област Челопеч

Челопеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

604.

София-град

Столична

Доброславци

179 ОУ „Васил Левски“

605.

София-град

Столична

Негован

176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

606.

София-град

Столична

Световрачене

177 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

607.

София-град

Столична

София

63 ОУ „Христо Ботев“

608.

София-град

Столична

София

72 ОУ „Христо Ботев“

609.

София-град

Столична

София

83 ОУ „Елин Пелин“

610.

София-град

Столична

Чепинци

160 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

611.

Стара Загора

Братя Даскалови

Братя Даскалови

СУ „Христо Ботев“

612.

Стара Загора

Братя Даскалови

Оризово

ОУ „Христо Ботев“

613.

Стара Загора

Братя Даскалови

Партизанин

ОУ „Г. С. Раковски“

614.

Стара Загора

Гурково

Гурково

СУ „Христо Смирненски“

615.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

I ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

616.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

II ОУ „Христо Ботев“

617.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

СУ „Васил Левски“

618.

Стара Загора

Казанлък

Енина

ОУ „Христо Ботев“

619.

Стара Загора

Казанлък

Овощник

ОУ „Д-р Петър Берон“

620.

Стара Загора

Казанлък

Шипка

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

621.

Стара Загора

Мъглиж

Ветрен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

622.

Стара Загора

Мъглиж

Ягода

ОУ „Христо Ботев“

623.

Стара Загора

Николаево

Николаево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

624.

Стара Загора

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

625.

Стара Загора

Павел баня

Павел баня

СУ „Христо Ботев“

626.

Стара Загора

Павел баня

Скобелево

ОУ „Ген. Скобелев“

627.

Стара Загора

Раднево

Коларово

ОУ „Поп Минчо“

628.

Стара Загора

Раднево

Раднево

І ОУ „Св. Климент Охридски“

629.

Стара Загора

Раднево

Раднево

ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“

630.

Стара Загора

Раднево

Раднево

СУ „Гео Милев“

631.

Стара Загора

Раднево

Сърнево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

632.

Стара Загора

Стара Загора

Братя Кунчеви

ОУ „Хр. Ботев“

633.

Стара Загора

Стара Загора

Загоре

ОУ „Хр. Ботев“

634.

Стара Загора

Стара Загора

Калояновец

ОУ „Отец Паисий“

635.

Стара Загора

Стара Загора

Преславен

ОУ „Б. Русев“
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636.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

I ОУ „Г. Бакалов“

637.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

VI ОУ „Св. Никола“

638.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XI ОУ „Н. Лилиев“

639.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СУ „Железник“

640.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СУ „Христо Ботев“

641.

Стара Загора

Стара Загора

Хан Аспарухово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

642.

Стара Загора

Стара Загора

Хрищени

ОУ „Хр. Ботев“

643.

Стара Загора

Чирпан

Зетьово

ОУ „Отец Паисий“

644.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „В. Левски“

645.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

СУ „П. К. Яворов“

646.

Търговище

Антоново

Антоново

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

647.

Търговище

Антоново

Стеврек

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

648.

Търговище

Антоново

Трескавец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

649.

Търговище

Омуртаг

Врани кон

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

650.

Търговище

Омуртаг

Зелена морава

ОУ „Христо Ботев“

651.

Търговище

Омуртаг

Камбурово

ОУ „Христо Ботев“

652.

Търговище

Омуртаг

Обител

ОУ „Хр. Смирненски“

653.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

I НУ „Хр. Смирненски“

654.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

ОУ „Акад. Даки Йорданов“

655.

Търговище

Омуртаг

Плъстина

ОУ „Д-р П. Берон“

656.

Търговище

Опака

Крепча

ОУ „Васил Левски“

657.

Търговище

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

658.

Търговище

Попово

Зараево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

659.

Търговище

Попово

Ломци

ОУ „Христо Ботев“

660.

Търговище

Попово

Попово

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

661.

Търговище

Попово

Попово

ОУ „Св. Климент Охридски“

662.

Търговище

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

663.

Търговище

Попово

Светлен

ОУ „Антон Страшимиров“

664.

Търговище

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

665.

Търговище

Търговище

Буйново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

666.

Търговище

Търговище

Драгановец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

667.

Търговище

Търговище

Дралфа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

668.

Търговище

Търговище

Лиляк

ОУ „Христо Ботев“

669.

Търговище

Търговище

Макариополско

ОУ „Христо Ботев“

670.

Търговище

Търговище

Надарево

ОУ „Паисий Хилендарски“

671.

Търговище

Търговище

Търговище

II ОУ „Н. Й. Вапцаров“

672.

Търговище

Търговище

Търговище

III ОУ „П. Р. Славейков“

673.

Търговище

Търговище

Търговище

IV ОУ „Иван Вазов“

674.

Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Алеко Константинов“

675.

Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Пенчо Славейков“

676.

Хасково

Димитровград

Димитровград

СУ „Васил Левски“

677.

Хасково

Димитровград

Меричлери

ОУ „Димитър Матевски“

678.

Хасково

Димитровград

Радиево

ОУ „Христо Смирненски“

679.

Хасково

Димитровград

Ябълково

ОУ „Васил Левски“
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680.

Хасково

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

681.

Хасково

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

682.

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

СУ „Христо Ботев“

683.

Хасково

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

684.

Хасково

Любимец

Любимец

НУ „Христо Ботев“

685.

Хасково

Любимец

Малко градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

686.

Хасково

Маджарово

Маджарово

СУ „Д. Маджаров“

687.

Хасково

Минерални бани

Караманци

СУ „Христо Ботев“

688.

Хасково

Минерални бани

Минерални бани

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

689.

Хасково

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

690.

Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Ив. Вазов“

691.

Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Л. Каравелов“

692.

Хасково

Свиленград

Свиленград

СУ „Д-р П. Берон“

693.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

НУ „Отец Паисий“

694.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

ОУ „Иван Вазов“

695.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

СУ „Св. Климент Охридски“

696.

Хасково

Стамболово

Долно Ботево

ОУ „Христо Ботев“

697.

Хасково

Стамболово

Жълти бряг

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

698.

Хасково

Стамболово

Силен

ОУ „Христо Ботев“

699.

Хасково

Стамболово

Стамболово

СУ „Св. Климент Охридски“

700.

Хасково

Тополовград

Орешник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

701.

Хасково

Тополовград

Синапово

ОУ „Христо Ботев“

702.

Хасково

Тополовград

Устрем

ОУ „Иван Вазов“

703.

Хасково

Тополовград

Хлябово

ОУ „Христо Ботев“

704.

Хасково

Харманли

Българин

ОУ „Христо Ботев“

705.

Хасково

Харманли

Иваново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

706.

Хасково

Харманли

Славяново

ОУ „Иван Вазов“

707.

Хасково

Харманли

Харманли

ОУ „Иван Вазов“

708.

Хасково

Хасково

Войводово

ОУ „Христо Ботев“

709.

Хасково

Хасково

Динево

ОУ „Христо Ботев“

710.

Хасково

Хасково

Долно Големанци

ОУ „Христо Ботев“

711.

Хасково

Хасково

Книжовник

ОУ „Васил Левски“

712.

Хасково

Хасково

Конуш

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

713.

Хасково

Хасково

Малево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

714.

Хасково

Хасково

Узунджово

ОУ „Любен Каравелов“

715.

Хасково

Хасково

Хасково

ОУ „Хр. Смирненски“

716.

Хасково

Хасково

Хасково

СУ „Васил Левски“

717.

Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

718.

Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

СУ „Черноризец Храбър“

719.

Шумен

Велики Преслав

Драгоево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

720.

Шумен

Венец

Венец

СУ „Н. Й. Вапцаров“

721.

Шумен

Върбица

Бяла река

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

722.

Шумен

Върбица

Върбица

СУ „Паисий Хилендарски“

723.

Шумен

Върбица

Чернооково

ОУ „Гео Милев“
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724.

Шумен

Каолиново

Браничево

ОУ „Йордан Йовков“

725.

Шумен

Каолиново

Каолиново

СУ „Георги Ст. Раковски“

726.

Шумен

Каолиново

Климент

ОУ „Г. С. Раковски“

727.

Шумен

Каолиново

Лятно

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

728.

Шумен

Каолиново

Пристое

ОУ „Христо Смирненски“

729.

Шумен

Каолиново

Тодор Икономово

ОУ „Панайот Волов“

730.

Шумен

Каспичан

Каспичан

СУ „Панайот Волов“

731.

Шумен

Каспичан

Марково

ОУ „Пенчо П. Славейков“

732.

Шумен

Каспичан

Плиска

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

733.

Шумен

Никола Козлево

Никола Козлево

СУ „Цанко Б. Церковски“

734.

Шумен

Никола Козлево

Пет могили

ОУ „Св. Климент Охридски“

735.

Шумен

Никола Козлево

Църквица

ОУ „Христо Ботев“

736.

Шумен

Нови пазар

Мировци

ОУ „Васил Левски“

737.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СУ „Васил Левски“

738.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СУ „Хан Исперих“
ОУ „Христо Ботев“

739.

Шумен

Нови пазар

Памукчии

740.

Шумен

Нови пазар

Стоян Михайловски ОУ „Св. Климент Охридски“

741.

Шумен

Смядово

Смядово

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

742.

Шумен

Смядово

Янково

ОУ „Христо Ботев“

743.

Шумен

Хитрино

Живково

ОУ „Панайот Волов“

744.

Шумен

Хитрино

Хитрино

СУ „Д-р Петър Берон“

745.

Шумен

Шумен

Градище

ОУ „Васил Левски“

746.

Шумен

Шумен

Дибич

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

747.

Шумен

Шумен

Друмево

ОУ „Христо Ботев“

748.

Шумен

Шумен

Мадара

ОУ „Панайот Волов“

749.

Шумен

Шумен

Царев брод

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

750.

Шумен

Шумен

Шумен

ІХ ОУ „Панайот Волов“

751.

Ямбол

Болярово

Болярово

СУ „Д-р Петър Берон“

752.

Ямбол

Болярово

Стефан Караджово

ОУ „Стефан Караджа“

753.

Ямбол

Елхово

Бояново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

754.

Ямбол

Елхово

Гранитово

ОУ „Хаджи Димитър“

755.

Ямбол

Елхово

Елхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

756.

Ямбол

Стралджа

Войника

ОУ „Христо Ботев“

757.

Ямбол

Стралджа

Зимница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

758.

Ямбол

Стралджа

Стралджа

СУ „Пейо К. Яворов“

759.

Ямбол

„Тунджа“

Бояджик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

760.

Ямбол

„Тунджа“

Веселиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

761.

Ямбол

„Тунджа“

Дражево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

762.

Ямбол

„Тунджа“

Кукорево

ОУ „Христо Ботев“

763.

Ямбол

„Тунджа“

Роза

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

764.

Ямбол

„Тунджа“

Скалица

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

765.

Ямбол

„Тунджа“

Тенево

ОУ „Васил Левски“
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 9
от 4 ноември 2016 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Ортопедия и травматология“ съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минималните изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности
по ортопедия и травматология.
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 пониско качество на осъществяваните дейности
по ортопедия и травматология от установеното
с тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения за болнична помощ, които осъществяват дейност по ортопедия и травматология към датата на влизане в
сила на наредбата, привеждат дейността си в
съответствие с изискванията на тази наредба
в едногодишен срок от влизането є в сила.
§ 2. Стандартното и специфичното оборудване и апаратура, посочени в приложението
към чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат осигурени за всяка клинична структура, следва да
бъдат осигурени в лечебното заведение в брой
и по специфика, достатъчни за обезпечаване
изпълнението на изискванията за ниво на
компетентност и обем дейност на всяка от
структурите по нива.
§ 3. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с този стандарт, по договор със
самостоятелна медико-диагностична лаборатория 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 задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория
за нуждите на структурата по ортопедия и
травматология.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория,
определени с Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
§ 4. Указания по прилагане на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 5. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 21 от 2004 г. за утвърж
даване на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“ (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.;
изм., бр. 65 и 91 от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.).
Министър:
Петър Москов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“
Раздел I
Основна характеристика на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“
1. Дефиниция, основни цели и задачи на клиничната специалност
1.1. В рамките на медицинската специалност
„Ортопедия и травматология“ се осъществява
профилактика, диагностика, лечение, експертиза на неработоспособността на заболявания и
травми на опорно-двигателния апарат.
1.2. Специфични области на дейност, при
които се изисква или препоръчва допълнителна квалификация в рамките на медицинската
специалност „Ортопедия и травматология“, са:
спинална хирургия, тазова хирургия, хирургия на
ръката, онкоортопедия, артроскопска хирургия,
ставно ендопротезиране и детска ортопедия.
2. Ключови елементи на профилактичния и диагностично-лечебния процес в областта на клиничната специалност „Ортопедия и травматология“
2.1. Диагностичната и лечебната дейност по
специалността „Ортопедия и травматология“ се
извършва, като:
2.1.1. Извънболнична ортопедично-травматологична помощ:
2.1.1.1. спешна – на местопроизшествието,
в медицинско транспортно средство, център за
спешна медицинска помощ;
2.1.1.2. първична – в амбулатория за първична
извънболнична медицинска помощ;
2.1.1.3. специализирана – в амбулатории за
специа лизирана извънболнична медицинска
помощ: индивидуална или групова практика за
специализирана извънболнична помощ по ор-
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топедия и травматология, медицински център,
медико-дентален център и диагностично-консултативен център с ортопедично-травматологичен
кабинет, в който работи лекар – специалист по
ортопедия и травматология.
2.1.2. Болнична ортопедично-травматологична
помощ, която се осъществява във:
2.1.2.1. многопрофилни болници за активно
лечение;
2.1.2.2. специализирани болници за активно
лечение по ортопедия и травматология;
2.1.2.3. болници за продължително лечение
и/или рехабилитация.
2.2. Диагностичната дейност по ортопедия
и травматология се осъществява посредством
методи за:
2.2.1. Клинична неинвазивна диагностика:
2.2.1.1. анамнеза;
2.2.1.2. оглед;
2.2.1.3. палпация;
2.2.1.4. мануални тестове;
2.2.1.5. динамични тестове (походка и др.);
2.2.1.6. инструментални тестове (тегло, ръст,
стрес-тестове, динамометрия и други);
2.2.1.7. други клинични неинвазивни методи.
2.2.2. Образна диагностика:
2.2.2.1. рентгенографии (конвенционални,
прицелни, специални центражи, с увеличение,
стресграфии и др.);
2.2.2.2. ренгеноскопия;
2.2.2.3. ехография;
2.2.2.4. компютърна аксиална томография
(К АТ);
2.2.2.5. магнитно-ядрен резонанс;
2.2.2.6. сцинтиграфия;
2.2.2.7. рентгено-контрастни методи (артерио
графия, венография, урография, цистография и
др.);
2.2.3. Инвазивна диагностика:
2.2.3.1. диагностична пункция;
2.2.3.2. биопсия;
2.2.3.3. диагностична артроскопия;
2.2.3.4. други инвазивно-диагностични методи.
2.2.4. Лабораторна диагностика:
2.2.4.1. клинико-лабораторни изследвания;
2.2.4.2. микробиологични изследвания;
2.2.4.3. хемостезиологични изследвания;
2.2.4.4. имунологични изследвания;
2.2.4.5. други лабораторни изследвания.
2.2.5. Клиничната диагностика се извършва
в оборудвани за целта амбулаторни и приемно-консултативни кабинети в структурите за
извънболничната и болничната помощ.
2.2.6. Образната диагностика се извършва в
съответните структури за образна диагностика
съгласно медицинск и я стандарт по образна
диагностика.
2.2.7. Ехографската ортопедично-травматологична диагностика се извършва в амбулаторни,
приемно-консултативни и стационарни кабинети
в структурите за извънболничната и болничната
помощ, оборудвани с необходимата апаратура, и
от специалисти със съответната квалификация.
2.2.8. Инвазивната диагностика се извършва в операционна зала (или манипулационна),
оборудвана с апаратура и инструментариум,
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съответстващи на протоколите за извършване
на диагностичната процедура, и от специалист
с необходимата обща и допълнителна квалификация. За извършване на артроскопска диагностика се изисква документ за придобита
допълнителна квалификация по артроскопия.
2.2.9. Лабораторната диагностика се извършва
в специализирани структури за осъществяване
на медико-диагностични дейности в съответствие с медицинските стандарти по съответните
специалности.
2.3. Лечебната дейност по ортопедия и травматология се осъществява посредством методи за:
2.3.1. неоперативно лечение, което съобразно
спецификата си се осъществява в амбулаторни
или стационарни структури, манипулационни,
гипсовачни, специализирани кабинети и др.;
2.3.1.1. консервативно ортопедично-травматологично лечение: репозиция (мануална, апаратна,
позиционна или друга), неоперативна корекция,
имобилизация (гипсова или друга), тракция
(скелетна или друга), редресман, ортезолечение,
апаратолечение и др.;
2.3.1.2. функционално лечение: функционални
ортези (брейсинг);
2.3.1.3. медикаментозно лечение.
2.3.2. Оперативно лечение с хирургични интервенции с различен характер, обем и сложност:
2.3.2.1. оперативната ортопедично-травматологична дейност се извършва в операционни зали,
разположени в операционния сектор на лечебно
заведение за извънболнична помощ с разкрити
легла за краткотраен престой, обособена операционна зона на клиниката или отделението или
общоболничен оперативен блок, при спазване
на изиск вани я та и диаг ност и чно-лечебни те
протоколи;
2.3.2.2. според своя обем и сложност операциите са малки, средни, големи и много големи.
2.3.2.3. според срока, налагащ необходимостта
от диагностично-лечебна дейност, тя се определя
като спешна, срочна (с отложена спешност) и
планова.
3. Изисквания за професионална квалификация
и компетентност за практикуване на клиничната специалност в извънболничната и болничната
ортопедично-травматологична помощ
3.1. Изисквания към дейността на специалиста
по ортопедия и травматология:
3.1.1. Лекар – специалист по ортопедия и травматология, е магистър по медицина с придобита
специалност „Ортопедия и травматология“.
3.1.2. Специалистът по ортопедия и травматология извършва самостоятелно и в екип неоперативна и оперативна диагностично-лечебна
дейност по специалността в обем, съответстващ
на придобитата компетентност.
3.1.3. Компетентността в ортопедията и травматологията е устойчиво, адекватно и умело
диагностициране и лечение на ортопедични
заболявания и травматологични увреждания.
Това изисква натрупването на опит от активното
лечение на болестите и травмите на опорнодвигателния апарат и постоянно поддържане и
повишаване на квалификацията чрез редовно

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

участие във форми на продължаващо медицинско обучение (специализирани срещи, курсове,
симпозиуми и конгреси и др.).
3.1.4. Специалистът по ортопедия и травматология активно участва във всички етапи на
диагностично-лечебния процес. Това включва
прецизно и задълбочено изследване на пациента,
вземане на адекватно терапевтично решение,
качествено и професионално провеждане на избраното неоперативно или оперативно лечение,
адекватно последващо третиране, наблюдение и
проследяване на болния.
3.1.5. Участието в научна и преподавателска
дейност е задължително за лекарите в университетските клиники по ортопедия и травматология.
3.2. Изисквания към дейността на специализанта по ортопедия и травматология:
3.2.1. Специализиращ ортопед-травматолог
е магистър по медицина без специалност или с
придобита друга специалност в процес на обучение за придобиване на специалност „Ортопедия
и травматология“.
3.2.2. Специализиращият лекар работи под
ръководството на лекар с придобита специалност
„Ортопедия и травматология“ или на началника на отделението/клиниката по ортопедия и
травматология. Това ръководство се отнася към
изискванията на ежедневната диагностичнолечебна работа; към участието в оперативната
дейност като член на операционен екип или
като оператор, работещ под наблюдението на
специалист; към цялостния процес на теоретична и практическа подготовка по специалността
„Ортопедия и травматология“.
3.2.3. Специализиращият ортопед-травматолог
работи като асистент или оператор в рамките
на своята компетентност под наблюдението,
контрола и задължителното ръководство на
оператор с придобита специалност, явяващ се
ръководител на хирургическия екип.
3.3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга клинична специалност:
3.3.1. В болнична структура по ортопедия
и травматология могат да работят лекари без
специалност, които самостоятелно или в екип
с лекар – специалист по ортопедия и травматология, участват в извършването на хирургични
интервенции, неоперативни процедури и физикално-рехабилитационни мероприятия.
3.4. Изисквания към лекарите – специалисти
по ортопедия и травматология, за осъществяване
на специфични и високоспециализирани медицински дейности в областта на ортопедията и
травматологията:
3.4.1. документ за преминато обучение и успешно положен изпит за съответната високоспециализирана дейност – ендопротезиране на стави,
артроскопия, хирургия на ръката (анатомично),
ултразвуково изследване на стави, остеодензитометрия, кръвна репозиция и вътрешна фиксация
на фрактури в областта на таза и ацетабулума.
3.5. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи:
3.5.1. медицинската сестра в отделението/
клиниката по „Ортопедия и травматология“
наблюда ва общо т о със т ояние на па ц иен та,
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извършва предписаните от лекарите назначения и процеду ри, притежава компетентност
да превързва оперативните рани и да оценява
тяхното състояние, да следи основни параметри 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 сигнализира лекар
при отклонение от нормата;
3.5.2. операционната медицинска сестра е
медицинска сестра с опит и квалификация в
областта на хирургията; тя познава хода на
операциите, подготвя и осигурява необходимите
инструменти, 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, изпълнява
нареждания на ръководителя на хирургичния
екип; тя е равностоен член на хирургичния екип;
3.5.3. 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;
3.6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение
към специалността:
3.6.1. помощният персонал (санитари) изпълнява задачи, свързани с хигиенното обслужване,
и технически задачи, възложени от медицинска
сестра или лекар;
3.6.2. помощният персонал (технически сътрудници, секретари, регистратори и др.) изпълняват административни и технически функции в
рамките на своята компетентност, квалификация
и длъжностна характеристика.
4. Интердисциплинарни взаимодействия и
координаци я между клиничната специалност
„Ортопедия и травматология“ и други клинични
специалности
4.1. При необходимост от у точн яване на
диагнозата ортопед-травматологът изисква специализирани консултации от лекари с други
медицински специалности.
4.2. Преди извършване на оперативни интервенции ортопед-т равматолог ът извършва
интердисциплинарни консултации:
4.2.1. Задължителни консултации с лекар с
придобита специалност по:
4.2.1.1. анестезиология и интензивно лечение;
4.2.1.2. вътрешни болести – при пациенти над
18-годишна възраст;
4.2.1.3. педиатрия – при пациенти под 18-годишна възраст.
4.2.2. Консултации при необходимост, по
преценка на ортопед-травматолога и/или анестезиолога, с лекар с придобита друга медицинска специалност (кардиология, алергология,
клинична токсикология, образна диагностика,
хирургия, неврохирургия, съдова хирургия, урология, микробиология, ендокринология и болести
на обмяната, медицинска онкология, урология,
ревматология и др.).
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4.3. Взаимодействието със специалистите
по т. 4.2 се осъществява съгласно правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред
на лечебното заведение и следва да отговаря
на деонтологичните изисквания за колегиални
взаимоотношения.
4.4. При пациенти с комбинирани травматични
увреждания лекарят – специалист по ортопедия
и травматология, е подчинен на хирурга – ръководител на екипа, който носи отговорността
за цялостната екипна дейност.
Раздел II
Изисквания за осъществяване на дейността по
специалността „Ортопедия и травматология“
1. Изисквания за осъществяване на дейността
в спешната медицинска помощ и в първичната
извънболнична медицинска помощ
1.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността.
1.1.1. Структури за осъществяване на спешна
и първична медицинска помощ по ортопедия и
травматология:
1.1.1.1. Спешна медицинска помощ в обхвата
на медицинската специалност „Ортопедия и
травматология“ се осъществява в центрове за
спешна медицинска помощ и клиники/отделения по спешна медицина в лечебни заведения
за болнична помощ.
1.1.1.2. Първична медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и
травматология“ се осъществява в амбулатории
за първична медицинска помощ.
1.1.2. Устройство и оборудване на помещенията, медицинска апаратура, персонал и специфични
здравни изисквания – съгласно изискванията
на Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване
на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“ (ДВ, бр. 1 от 2006 г.), съответно
изискванията на Наредба № 12 от 2015 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“ (ДВ, бр. 4 от 2016 г.).
1.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
1.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности.
1.2.1.1. В центровете за спешна медицинска помощ се оказва спешна ортопедично-травматологична помощ главно при травматични инциденти
в рамките на професионалната компетентност
на лекарите – специалисти по спешна медицина:
ограничаване на хеморагията при наранявания
(превръзка, турникет), временна имобилизация
при фрактури и луксации.
1.2.1.2. В практиката за първична медицинска
помощ се оказва базова ортопедично-травматологична помощ в рамките на професионалната
компетентност на общопрактикуващите лекари
и правилата на добрата медицинска практика в
следните направления:
1.2.1.2.1. снемане на анамнеза;
1.2.1.2.2. изследване на общ и локален статус;
1.2.1.2.3. насочване за основни образни изследвания (рентгенография, УЗД);
1.2.1.2.4. диагностициране на по-очевидната
ортопедично-травматологична патология;
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1.2.1.2.5. медикаментозно лечение на ортопедична патология с хроничен характер, непоставяща дигностично-терапевтични проблеми и
неналагаща за момента специализирана намеса;
1.2.1.2.6. основни манипулации при леки травматологични ситуации (обработка на повърхностни рани, превръзки, временни имобилизации);
1.2.1.2.7. насочване за консултация със специалист ортопед-травматолог и други специалисти
с отношение към проблема;
1.2.1.2.8. насочване за хоспитализация.
1.2.1.3. В практиката за първична медицинска
помощ не се извършват процедури, изискващи
специализирана професионална квалификация:
инвазивни ставни манипулации (пункции, инт раартик уларни апликации), репозиции при
разместени фрактури, лечение на големи рани
и такива със засягане на подлежащи структури.
1.3. Диагностично-лечебни алгоритми – съгласно Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване
на „Медицински стандарти по обща медицинска
практика“ и Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.
1.4. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия.
1.4.1. Практиката за първична медицинска
помощ колаборира със:
1.4.1.1. индивидуални и групови практики за
специализирана медицинска помощ по ортопедия и травматология, медицински центрове,
диагностично-консултативни центрове и медикодентални центрове със специализирани кабинети
по ортопедия и травматология;
1.4.1.2. лечебни заведения за болнична помощ, осъществяващи дейност по ортопедия и
травматология.
1.4.2. Практиката за първична медицинска
помощ насочва пациентите към специализирани
структури по ортопедия и травматология при
следните обстоятелства:
1.4.2.1. за поставяне на коректна диагноза
или уточняване на съществуваща такава при
наличие на диагностични затруднения;
1.4.2.2. извършване на процедури и манипулации, изискващи специализирана професионална
квалификация;
1.4.2.3. необходимост от хоспитализация.
1.4.3. Центровете за спешна медицинска помощ
колaборират със структурите за спешна помощ
на лечебните заведения за болнична помощ, в
които се транспортират пациентите.
1.4.3.1. Основни принципи за поведение при
спешни животозастрашаващи и застрашаващи
крайника състояния в ортопедията и травматологията:
1.4.3.1.1. наранявания с външно кървене от магистрален артериален съд: провизорна хемос таза
(мануално притискане, турникет, тампонада,
компресивна превръзка), незабавно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ
със структура по ортопедия и травматология;
1.4.3.1.2. фрактура или луксация с магистрална
съдова увреда (лезия или тромбоза): алиниране
на крайника (без опити за репозиция!), временна
имобилизация, спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура
по ортопедия и травматология;
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1.4.3.1.3. травматична ампутация и семиампутация: провизорна хемостаза при наличие на
магистрално артериално кървене, дезинфекция,
стерилна превръзка, спешно транспортиране
до лечебно заведение за болнична помощ със
структура по ортопедия и травматология;
1.4.3.1.4. открита фрактура или луксация, конквасация на крайника: дезинфекция и стерилна
превръзка на раната, алиниране на крайника (без
опити за репозиция!), шиниране, спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ
със структура по ортопедия и травматология;
1.4.3.1.5. нестабилна фрактура на таза с опасност от масивна ретроперитонеална хеморагия:
провизорна имобилизация на тазовия пръстен
(стягане с чаршаф или тазов бандаж), спешно
транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и
травматология;
1.4.3.1.6. животозастрашаващи инфекции на
опорно-двигателния апарат – аеробни и анаеробни (особено при налични или суспектни
клинични данни за газ-гангрена, гноен артрит,
флегмон, некротичен фасциит и др. подобни):
спешно транспортиране до лечебно заведение
за болнична помощ;
1.4.3.1.7. травматична ампутация и семиампутация на пръст, ръка – ампутатът се транспортира
обвит в непромокаема материя и поставен в съд с
вода и бучки лед – до 6 часа в лечебно заведение
за болнична помощ със структура по ортопедия
и травматология от III ниво на комптентност.
2. Изисквания за осъществяване на дейността
в специализираната извънболнична ортопедичнотравматологична помощ
2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността.
2.1.1. Структури за осъществяване на специализирана медицинска помощ:
2.1.1.1. индивидуална и групова практика за
специализирана медицинска помощ по ортопедия
и травматология;
2.1.1.2. медицински център, медико-дентален
център, диагностично-консултативен център с
кабинет на лекар със специалност „Ортопедия
и травматология“.
2.1.2. Изисквания към устройството и оборудването на помещенията:
2.1.2.1. Ортопедично-травматологичният кабинет (минимална площ – 12 кв. м) има два
функционално свързани работни сектора: за
прегледи и за манипулации.
2.1.2.2. Самостоятелно разположеният кабинет
разполага освен това с чакалня и санитарен възел.
Специализираните кабинети в структурата на
групова практика, медицински център, медикодентален център и диагностично-консултативен
център разполагат и с допълнителни помещения – стерилизационна, регистратура, апаратни,
складове, сервизни помещения.
2.1.2.3. Хигиенни и инсталационни изисквания:
2.1.2.3.1. минималната светла височина на
помещенията при самостоятелно разположен
ортопедичен кабинет е 2,20 м, а в рамките на
мед и ц и нск и и д иа г нос т и ч но -консул тат и вен
център – 2,50 м;
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2.1.2.3.2. стените на манипулационния сектор,
стерилизационната, санитарният възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция (гладък фаянс, теракота и други)
на височина 1,80 м от готов под;
2.1.2.3.3. стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение, 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;
2.1.2.3.4. подовите настилки в кабинетите,
манипулационната, стерилизационната и санитарните възли трябва да са водонепропускливи,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
в тези помещения не се допускат подови настилки
на текстилна основа; в останалите помещения
подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
2.1.2.3.5. осветлението в различните видове
помещения трябва да отговаря на изискванията
на БДС 1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено“; допускат се без естествено осветление
следните помещения: санитарен възел, апаратни,
складове, сервизни помещения и други неработни
помещения;
2.1.2.3.6. в помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация;
2.1.2.3.7. всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудват с мивка с течаща
топла и студена вода, отговаряща на изискванията на вода за пиене;
2.1.2.3.8. помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
2.1.2.3.9. задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистите и използваните постелъчен инвентар и работно облекло, включително
обвивки на инвентара, както и за съхранение
на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията;
2.1.2.3.10. инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, к лиматичните,
водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
трябва да отговарят на съответните нормативни
технически изисквания.
2.1.2.4. Допълнителни дейности:
2.1.2.4.1. стерилизация на инструментариума и
превързочния материал – могат да се изпълняват
по договор с друго лечебно заведение;
2.1.2.4.2. изпиране на постелъчния материал
и работното облекло – извършва се в перални,
предназначени за целта;
2.1.2.4.3. събиране и временно съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност – извършва се разделно,
на определени за целта места; отпадъците от
медицинската дейност задължително се обеззаразяват с дезинфекционни средства, разрешени
от министъра на здравеопазването, и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях;
опасните отпадъци от медицинската дейност се
предават на лицензирани фирми за последващо
третиране.
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2.1.3. Изисквания за медицинска апаратура,
оборудване и техника.
2.1.3.1. Оборудване на ортопедично-травматологичен кабинет:
2.1.3.1.1. медицинска кушетка;
2.1.3.1.2. апарат за артериално налягане със
стандартен маншет и широк маншет;
2.1.3.1.3. стетоскоп;
2.1.3.1.4. медицински термометър;
2.1.3.1.5. подвижна инструментална маса;
2.1.3.1.6. стойка за инфузия;
2.1.3.1.7. спешен шкаф;
2.1.3.1.8. лекарска чанта за лекарствени продукти, инструменти и медицински изделия за
домашни посещения;
2.1.3.1.9. крамерови шини;
2.1.3.1.10. апарат за стерилизация;
2.1.3.1.11. негативоскоп.
2.1.3.2. Оборудване за високоспециализирани
дейности:
2.1.3.2.1. ехограф с линеарен трансдюсер за
ултразвуково изследване на стави;
2.1.3.2.2. остеодензитометър;
2.1.3.2.3. игли за ставна пункция, различни
видове.
2.1.3.3. Специалистите по ортопедия и травматология в групова практика, медицински център,
медико-дентален и диагностично-консултативен
център могат да използват общо оборудване,
както следва: електрокардиограф и ехографски
апарат; АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна бутилка, плочки за изследване
на кръвни групи и тестсеруми за изследване на
кръвни групи от системата АВО и спешен шкаф.
2.1.3.4. Инструментариум:
2.1.3.4.1. хирургичен ножодържач;
2.1.3.4.2. скалпели с различни остриета;
2.1.3.4.3. пинцети – анатомични и хирургични;
2.1.3.4.4. ножици хирургични;
2.1.3.4.5. кръвоспиращи щипк и, средни и
малки стелиета – 3 бр.;
2.1.3.4.6. екартьори тип „Воробьов“;
2.1.3.4.7. екартьори двузъби;
2.1.3.4.8. корнцанг;
2.1.3.4.9. иглодържатели;
2.1.3.4.10. тави за инструменти и превързочен
материал;
2.1.3.4.11. легенчета;
2.1.3.4.12. метални тави за стерилизация;
2.1.3.4.13. стерилизационни контейнери (септични и асептични);
2.1.3.4.14. инструменти за сваляне на гипс.
2.1.3.5. Медицински изделия:
2.1.3.5.1. памук;
2.1.3.5.2. марля;
2.1.3.5.3. бинтове: малки, средни и големи;
2.1.3.5.4. лейкопласт, обикновен;
2.1.3.5.5. лейкопласт, антиалергичен;
2.1.3.5.6. спринцовки – 5, 10, 20 мл;
2.1.3.5.7. игли за спринцовки, мускулни и
венозни;
2.1.3.5.8. игли със синтетични конци, различни размери;
2.1.3.5.9. хирургични компреси с прорез;
2.1.3.5.10. микулич кърпи;
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2.1.3.5.11. тампони за бактериологично изследване;
2.1.3.5.12. гипсовъчни бин тове, разли чни
размери;
2.1.3.5.13. абокат, различни размери;
2.1.3.5.14. системи за инфузионни разтвори;
2.1.3.5.15. турникет (механичен или пневматичен есмарх);
2.1.3.5.16. антибиотичен унгвент;
2.1.3.5.17. препарати за дезинфекция на рани
(йодасепт, хибитан или сходен препарат);
2.1.3.5.18. спирт 70 градуса;
2.1.3.5.19. йодбензин;
2.1.3.5.20. хирургични ръкавици – стерилни;
2.1.3.5.21. хирургични ръкавици – нестерилни.
2.1.3.6. Медицинска документация.
2.1.4. Изисквания за персонал:
2.1.4.1. структурата за специализирана извънболнична ортопедично-травматологична помощ
се ръководи от лекар с придобита специалност
по ортопедия и травматология;
2.1.4.2. под контрол на специалиста по ортопедия и травматология в кабинета могат да
работят като участници в екип и други лекари:
лекари – специализанти по ортопедия и травматология, лекари без специалност или лекари с
друга специалност, както и други специалисти;
2.1.4.3. медицинската сестра работи под ръководството на специалиста ортопед-травматолог;
2.1.4.4. към ортопедично-травматологичния
кабинет може да работи и санитар-гипсовач.
2.1.5. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
2.1.5.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности в специализираната извънболнична
ортопедична и травматологична помощ:
2.1.5.1.1. първичен преглед с описание на
анамнеза, общ и локален статус;
2.1.5.1.2. вторичен преглед и оценка на нов
медицински проблем;
2.1.5.1.3. първичен преглед в домашни условия;
2.1.5.1.4. вторичен преглед в домашни условия;
2.1.5.1.5. консултация с друг специалист;
2.1.5.1.6. експертиза на временна неработо
способност;
2.1.5.1.7. оценка на наличието и степента на
трайна неработоспособност;
2.1.5.1.8. оценка на здравословно състояние.
2.1.5.2. Извършва се следната диагностична
дейност:
2.1.5.2.1. Клинична:
2.1.5.2.1.1. снемане на подробна анамнеза;
2.1.5.2.1.2. физикално изследване и оглед на
пациента;
2.1.5.2.1.3. специфични клинико-диагностични
техники по топографски области.
2.1.5.2.2. Образна:
2.1.5.2.2.1. тълкуване на образни изследвания:
конвенционални рентгенографии, ехографии,
К АТ, ЯМР, сцинтиграфия и др.
2.1.5.2.3. Лабораторна:
2.1.5.2.3.1. тълкуване на клинико-лабораторни
показатели.
2.1.5.3. Неоперативна ортопедично-травматологична лечебна дейност:
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2.1.5.3.1. амбулаторно консервативно, функционално и медикаментозно лечение на ортопедични заболявания и травми в рамките на
компетентността на специалиста и структурата;
2.1.5.3.2. насочване на пациентите своевременно към лечебните заведения за болнична помощ
с оглед допълнително диагностично уточняване
и лечение;
2.1.5.3.3. проследяване на оперирани пациенти
с ортопедично-травматологични интервенции в
късния постоперативен период (след 30-ия ден),
като извършва профилактика, откриване и лечение на евентуални усложнения.
2.1.5.4. При необходимост се извършват следните манипулации и процедури:
2.1.5.4.1. инжекции – подкожни, мускулни и
венозни;
2.1.5.4.2. прилагане на тетаничен анатоксин;
2.1.5.4.3. временна и трайна хемостаза;
2.1.5.4.4. локално обезболяване;
2.1.5.4.5. интрадермални, скарификационни и
конюнктивални тестове;
2.1.5.4.6. парентерални инфузии;
2.1.5.4.7. отстраняване на хирургичен шевен
материал;
2.1.5.4.8. превръзка на рана;
2.1.5.4.9. сондиране на рана или фистула;
2.1.5.4.10. промивка на дренаж;
2.1.5.4.11. вземане, съхраняване и организиране транспорта на материали за биопсично и
цитологично изследване;
2.1.5.4.12. ставна пункция и медикаментозна
вътреставна апликация;
2.1.5.4.13. аспирация на бурса;
2.1.5.4.14. пункция на патологично преформирани кухини;
2.1.5.4.15. лечение на хронични и трудно зарастващи (проблемни) рани;
2.1.5.4.16. лечение на следоперативно усложнени рани;
2.1.5.4.17. дрениране;
2.1.5.4.18. основни имобилизации.
2.1.5.5. В операционен сектор към медицински
център, медико-дентален център или диагностично-консултативен център в допълнение към
гореизброените могат да се извършват следните
хирургични дейности:
2.1.5.5.1. шев на меки тъкани до ниво фасция/
мускул;
2.1.5.5.2. повърхностни инцизии, ексцизии и
некректомии при рани;
2.1.5.5.3. вземане на биопсичен материал от
меки тъкани;
2.1.5.5.4. инцизия на панарициум и паронихия;
2.1.5.5.5. инцизия и дренаж на палмарно или
тенарно пространство;
2.1.5.5.6. инцизия на сухожилен панарициум;
2.1.5.5.7. отстраняване на нокът и нокътно ложе;
2.1.5.5.8. диагностична и лечебна пункция на
повърхн. кисти и абсцеси;
2.1.5.5.9. миотомия;
2.1.5.5.10. бурзотомия и бурсектомия;
2.1.5.5.11. биопсия на повърхностни ново
образувания;
2.1.5.5.12. отст ран яване на повърх ност но
чуждо тяло;
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2.1.5.5.13. отстраняване на малки повърхностно разположени импланти (К-спици, серклажи,
синдезмални винтове и др.);
2.1.5.5.14. напасване на протези на горен и
долен крайник;
2.1.5.5.15. поставяне или смяна на гипсови и
други имобилизации на крайниците.
2.1.5.6. Високоспециализирана ортопедичнотравматологична дейност (изисква се документ
за придобита допълнителна квалификация):
2.1.5.6.1. ехографско изследване на стави при
деца и възрастни;
2.1.5.6.2. остеодензометрия.
2.1.5.7. Профилактична дейност: извършват се
дейности по профилактика на заболяванията на
опорно-двигателния апарат.
2.1.5.8. Рехабилитационна дейност: извършва
се проследяване, диагностика и своевременно
лечение на очакваните усложнения при пациенти с хронични ортопедични и травматологични
заболявания.
2.1.6. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия.
2.1.6.1. Лечебните заведения за специализирана
извънболнична помощ по ортопедия и травматология колаборират със:
2.1.6.1.1. структурите на първичната извънболнична помощ, от които приемат пациенти
за консултации и лечение;
2.1.6.1.2. структурите за оказване на специализирана ортопедично-травматологична помощ
в болничните заведения, към които насочват
пациенти за консултации, хоспитализация, консервативно или оперативно лечение.
2.1.6.2. Принципи на поведение при спешни
животозастрашаващи и застрашаващи крайника
състояния – прилагат се посочените в т. 1.4.3.1.
2.1.7. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – общи и специфични.
2.1.7.1. Количественни показатели за осъществяване на дейността:
2.1.7.1.1. брой обслужени пациенти;
2.1.7.1.2. брой извършени манипулации;
2.1.7.1.3. брой гипсови имобилизации;
2.1.7.1.4. брой извършени експертизи;
2.1.7.1.5. брой домашни посещения;
2.1.7.1.6. брой извършени амбулаторни оперативни интервенции.
2.1.7.2. Качеството на ортопедично-травматологичната дейност в лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ се определя
от следните критерии и показатели:
2.1.7.2.1. Критерии за качество:
2.1.7.2.1.1. безопасност;
2.1.7.2.1.2. удовлетвореност на пациента;
2.1.7.2.1.3. икономическа и социална ефективност;
2.1.7.2.1.4. равнопоставеност, достъпност и
своевременност на медицинската помощ;
2.1.7.2.1.5. крайни резултати от медицинското
обслужване (здравен статус).
2.1.7.2.2. Критерии за оценка на ортопедичнотравматологичната дейност:
2.1.7.2.2.1. ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
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2.1.7.2.2.2. ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
2.1.7.2.2.3. съотношение меж д у насочени:
приети за хоспитализация;
2.1.7.2.2.4. ефикасност и ефективност на извънболничното оперативно лечение;
2.1.7.2.2.5. грижи за пациента;
2.1.7.2.2.6. контрол на асептиката и антисептиката.
2.1.7.2.3. Периодичен контрол на качеството:
2.1.7.2.3.1. осъществява се от органите за
управление и контрол на лечебното заведение;
2.1.7.2.3.2. резултатите се анализират и обсъждат на тримесечие.
3. Изисквания при осъществяване на дейността в болничната ортопедично-травматологична
помощ. Нива на компетентност
А. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност
1. Дейности в обхвата на медицинската специаност „Ортопедия и травматология“ от I ниво
на компетентност се извършват в самостоятелна
клиника/отделение по ортопедия и травматология
или в клиника/отделение по хирургия в съответствие с медицинския стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
1.1. Изисквания за устройството и оборудването:
1.1.1. Всяка структура по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност разполага
със следните помещения:
1.1.1.1. болнични стаи;
1.1.1.2. манипулационна;
1.1.1.3. помещения за допълнителна специализирана апаратура;
1.1.1.4. сестринска работна стая;
1.1.1.5. кабинет на началника на структурата;
1.1.1.6. лекарски кабинети;
1.1.1.7. съблекалня;
1.1.1.8. кухненски офис;
1.1.1.9. санитарни помещения за персонала;
1.1.1.10. помещения за дезинфекция;
1.1.1.11. складове;
1.1.1.12. коридори;
1.1.1.13. стая-изолатор.
1.1.2. Препоръчително е кабинетите на медицинския персонал да са в обособена административна част, отделно от болничните стаи.
1.1.3. 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.
1.1.4. Минималната площ за един болен в
самостоятелна стая е 12 кв. м, а в стая с две и
повече легла – 6,5 кв. м на едно болнично легло.
В стаи, предназначени за деца, площите варират
от 6 до 14 кв. м за деца до 3-годишна възраст и
от 5 до 8 кв. м за деца от 3 до 14 години.
1.1.5. Всяка стая се оборудва с мивки с течаща
студена и топла вода и средства за дезинфекция
на ръцете; подовата настилка, стените и мебелите са от материали, позволяващи ежедневно
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влажно измиване и дезинфекция; на това условие
задължително отговарят и стените в манипулационната и сервизните помещения.
1.1.6. Инсталационни изисквания:
1.1.6.1. централно и локално осветление;
1.1.6.2. резервен енергоизточник (локален,
общоболничен);
1.1.6.3. бактерицидни лампи: стационарни
в манипулационните и превързочните стаи,
стационарни или подвижни в болничните стаи;
1.1.6.4. централно или локално отопление;
1.1.6.5. изходи на инсталации за кислород и аспирация – за леглата за интензивно наблюдение.
1.1.7. Структурата по ортопедия и травматология разполага задължително със:
1.1.7.1. вътрешнокомуникативни връзки между
кабинети, манипулационна, операционна зона,
приемни кабинети;
1.1.7.2. инсталация за повикване в болничните
стаи (светлинно-информационна, светлинноблокираща, звукова, комбинирана);
1.1.7.3. при оказване на медицинска помощ на
пациенти със спешни състояния е задължително
наличието на система за бързо и едновременно
повикване на необходимия екип.
1.1.8. Болните със септични състояния и усложнения задължително подлежат на изолация
в септични стаи, обслужват се по възможност
от отделен персонал, с отделна количка, инструменти и материали за превръзка, с допълнителни
дрехи (препоръчително за еднократна употреба)
на персонала и ръкавици, с отделно сортиране
и извозване на мръсно бельо и отпадъчни материали.
1.1.9. Структурата по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност е оборудвана със:
1.1.9.1. болнични легла, от които до 50 % ортопедични със стойки за тракция и повдигане;
1.1.9.2. болнични шкафчета, осветителни тела;
1.1.9.3. х иру ргическ и инст ру ментари у м и
колички за асептични и септични превръзки;
1.1.9.4. принадлежности за скелетна тракция:
скоби, шини, ролки и др.;
1.1.9.5. принадлежности за гипсови манипулации;
1.1.9.6. негативоскоп;
1.1.9.7. мобилен апарат за рентгенографии,
тип кугел, или бърз достъп до такъв;
1.1.9.8. препоръчително е поне една от стаите
да е с възможност за кислородолечение.
1.1.10. Изисквания за устройство и оборудване
на операционните зали.
1.1.10.1. Структурата по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност ползва
най-малко две операционни зали – за асептични
и септични операции – собствени или в рамките
на общоболничния операционен блок.
1.1.10.2. Операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
отделението или в рамките на общия операционен блок.
1.1.10.3. Местоположението на операционната
зала трябва да позволява лесно транспортиране
към стая за интензивно лечение или към болничните стаи в стационара.
1.1.10.4. Операционната зона включва:

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

1.1.10.4.1. операционните зали;
1.1.10.4.2. помещение за подготовка на хирургическия екип, оборудвано с мивки с течаща
вода (топла и студена) и кранове, задвижвани с
лакет или фотоклетка, шапки, маски, огледала;
1.1.10.4.3. помощни помещения: съблекалня
за мъже и жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация.
1.1.10.5. Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, оборудване и техника и други
условия за осъществяване на дейността:
1.1.10.5.1. ортопедична операционна маса с
приставки за екстензия;
1.1.10.5.2. комбинирано осветление в операционните зали; общото осветление трябва да
осигурява до 40 % от необходимата осветеност;
локалното осветление се осигурява от операционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки от
които с мощност 100 вата;
1.1.10.5.3. аварийно резервно осветление (чрез
бързодействащи моторгенератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии), осигуряващи
40 % от осветеността при нормални условия;
1.1.10.5.4. подвижна допълнителна лампа;
1.1.10.5.5. електрокаутер;
1.1.10.5.6. система за аспирация – централна
и допълнителна ваку умна помпа, изходи за
кислород, сгъстен въздух;
1.1.10.5.7. хиру ргически инструментариум,
специфичен според вида на оперативната намеса
(мекотъканна или костна);
1.1.10.5.8. моторни системи (една или повече)
за пробиване и срязване на кост;
1.1.10.5.9. хирургически консумативи и превързочни материали;
1.1.10.5.10. анестезиологичен апарат и консумативи;
1.1.10.5.11. централна стерилизация на инструментариума и материалите (препоръчително
е да се разполага и с възможност за локална
стерилизация);
1.1.10.5.12. бактерицидни лампи за операционните зали и помощните помещения;
1.1.10.5.13. препоръчително е наличието на
климатични системи във всяка операционна зала;
1.1.10.5.14. препоръчително е наличието на
телевизионна рентгенова уредба (С рамо);
1.1.10.5.15. използваната апаратура подлежи
на контрол за изправност и безопасност.
1.1.10.6. Правила за асептика и антисептика
в операционна зала:
1.1.10.6.1. всяка операционна зала се почиства,
измива и дезинфекцира след всяка операция;
седмично се извършва основно почистване и
дезинфекция;
1.1.10.6.2. апаратурата в операционните зали
се почиства и дезинфекцира ежедневно;
1.1.10.6.3. след всяка операция хирургическият
инструментариум се почиства механично и се
измива, след което се стерилизира;
1.1.10.6.4. в операционната зала се влиза и
работи със специално облекло и обувки;
1.1.10.6.5. контрол на асептиката и антисептиката в операционна зала се извършва периодично
от органите за управление и контрол на лечебното
заведение и регионалните здравни инспекции;
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1.1.10.6.6. достъпът до операционната зала
е ограничен; право да влизат имат постоянно
работещият персонал, хирургическият и анестезиологичният екип, пациентите за операция;
1.1.10.6.7. потокът на движение на персонала се
регламентира; след напускане на операционната
зала се преминава отново през съблекалнята
за подмяна на операционните дрехи и обувки;
1.1.10.6.8. движението на пациентите за операция е от стаята за подготовка към операционната
зала или от помещението за предоперативна подготовка след интубация – в операционната зала;
1.1.10.6.9. след опера ц и я та па ц иен т ът се
извежда в стая за събуждане, в структура за
интензивно лечение или в стационара.
1.2. Изисквания за персонал:
1.2.1. В структурата по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност работят
най-малко двама лекари, единият от които е с
придобита специалност „Ортопедия и травматология“. Те осигуряват комплексни и цялостни грижи
за пациентите по отношение на диагностичните
изследвания, медикаментозното и оперативното лечение, предоперативни и следоперативни
грижи, диетичен и рехабилитационен режим.
Когато дейност по ортопедия и травматология
се извършва в клиника/отделение по хирургия, е
необходимо в структурата да работи специалист
по ортопедия и травматология.
1.2.2. Началникът на отделение по ортопедия и
травматология от I ниво на компетентност е лекар
със специалност по ортопедия и травматология.
1.2.3. Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите:
1.2.3.1. за извършване на високоспециализи ра н и ор т опед и ч но - т ра вмат олог и ч н и дейности – ехографско изследване на стави при деца
и възрастни, остеодензометрия – се изисква документ за придобита допълнителна квалификация.
1.2.4. С ес т ри нск и я т персона л оси г у ря ва
цялостни здравни грижи за пациентите по отношение на изпълнението на диагностичните
изследвания, медикаментозното лечение, пред
оперативни и следоперативни здравни грижи.
Съотношението лекари/медицински сестри е
минимум 1:2.
1.2.5. Други специалисти, с които трябва да
разполага лечебното заведение и които имат
отношение към работата на структурата по ортопедия и травматология: специалисти по образна
диагностика, физикална и рехабилитационна
медицина, анестезиология и интензивно лечение,
както и санитари-гипсовачи.
1.3. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
1.3.1. Изисквания за вида и обема медицински
дейности на структура по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност:
1.3.1.1. В структура по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност се извършват
малки по обем и сложност ортопедични и травматологични операции съгласно раздел V, т. 1.
1.3.1.2. В структурата по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност при
условията на спешност могат да се извършват
и оперативните процедури, посочени в т. 2 от
раздел V.
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1.3.2. Изиск вани я к ъм организаци ята на
дейността, вътрешния ред и външните взаимодействия.
1.3.2.1. Прием на пациенти.
1.3.2.1.1. Ортопедично-т равматологичната
структура от I ниво на компетентност разполага с диагностично-консултативен (приемен)
кабинет, свързан с телефонна или друга връзка
със структурата по ортопедия и травматология.
1.3.2.1.2. Приемният кабинет отговаря на изискванията за устройство и оборудване на кабинет
в специализираната извънболнична медицинска
помощ съгласно т. 2.1.2.
1.3.2.1.3. При постъпване на спешно болен
специалистът в приемния кабинет е задължен
да приеме документацията и указанията от
насочващата стру кт у ра и/или от придру жаващото медицинско лице, да снеме анамнеза,
да осъществи основен клиничен преглед и да
назначи необходимия обем спешни клинични и
инструментални изследвания. При уточнена диагноза или продължаващи диференциално-диаг
ностични търсения пациентът се хоспитализира
в ортопедично-травматологичното отделение. В
историята на заболяването се отразяват назначенията за по-нататъшната диагностика, лечение,
предоперативна подготовка и др. Осъществяват
се спешни консултации с анестезиолог, кардиолог и други специалисти според спецификата на
заболяването или възрастта на пациента. При
постъпването на пациент със спешно състояние
след уточняване на диагнозата приемащият лекар/
екип извършва необходимите спешни дейности,
предшестващи хоспитализацията (хемостаза, репозиция, имобилизация, амбулаторна хирургична
обработка и др.).
1.3.2.1.4. При показания за спешна ортопедично-травматологична операция решението се
взема от оторизирано лице и аргументирано се
отразява в историята на заболяването; ръководителят на екипа отговаря за организацията на
интервенцията: извършването на необходимите
консултации и изследвания, вземането на информирано съгласие от пациенти в съзнание,
формирането на хирургичен екип и осъществяването на операцията; след извършването на
операцията пациентът се настанява в структура
за интензивно лечение или болничния стационар.
1.3.2.1.5. При постъпване на пациент в планов порядък ортопед-травматологът назначава
необходими те доп ъ лни телни изследвани я и
консултации (с кардиолог, анестезиолог и други специалисти), проверява документацията от
осъществените изследвания в доболничния етап,
подготвя документацията за хоспитализация
(история на заболяване, други задължителни
формуляри).
1.3.2.1.6. Спешно или планово постъпващите
пациенти се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка.
1.3.2.2. Предоперативен период и подготовка.
1.3.2.2.1. Клиничният преглед (КП) изяснява
характера на заболяването или травматичното увреждане, неговата локализация, необходимостта
от оперативна намеса (показания за операция),
нейния очакван обем, избор на оперативен достъп
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и оперативна техника, прогноза за очаквания
резултат и изход. Той задължително включва
снемане на анамнеза и физикален преглед, а
образните, лабораторните и инструменталните
изследвания и консултациите със специалисти
от други клинични специалности се назначават
в зависимост от конкретната ситуация.
1.3.2.2.2. Клиничният преглед за оценка на
оперативния риск (КПООР) уточнява общото състояние на пациента, наличието на придружаващи
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 е задължение
на ортопед-травматолога и анестезиолога при
уточнени показания за операция и взето решение
за извършване на планова или спешна хирургическа намеса. Стандартният КПООР включва
задължителни консултации със специалист по
вътрешни болести, а за деца до 18 години – и
с лекар с придобита специалност „Педиатрия“.
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 контраиндикациите на предстоящата
анестезия, планиране на възможните анестетични
техники и средствата за тяхното провеждане.
1.3.2.2.3. Окончателната преценка на оперативния риск се прави от ортопед-травматологаоператор – при условия на спешност, и/или от
лекарски колегиум. Тази преценка се съгласува
с анестезиолог, а при наличие на специфични
причини – и с други специалисти-клиницисти
(лекарски консилиум).
1.3.2.2.4. Заключителната оценка на оперативния риск се съобщава и обсъжда с пациента 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 или за инвалидизация, за
възможните усложнения, прогноза за изхода от
лечението, евентуална препоръка за оперативно
лечение само в условия на спешност.
1.3.2.2.5. При индикации за операция и вземане
на решение за извършване на такава се изисква
назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – 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 оператора лечебни, физиотерапевтични и
други средства и мерки по отношение на:
1.3.2.2.5.1. предстоящата анестезия – клиничен
преглед и подготовка на пациента за анестезия
в съответствие с медицинския стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“;
1.3.2.2.5.2. антиалергична подготовка при
анамнестични данни за алергия и след предходно
тестуване;
1.3.2.2.5.3. кардиологична подготовка, лечение
на сърдечно-съдови заболявания, профилактика
на кардиологични усложнения; тромбоемболична
профилактика и лечение;
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1.3.2.2.5.4. антибактериална антибиотична
профилактика; в зависимост от характера на
интервенцията се провежда с еднократна доза,
администрирана сутринта преди операцията,
или с по-дълга 24 – 72-часова профилактика;
препоръчаните антибиотици са цефалоспорини І – ІІ поколение; при специални ситуации
(предходни инфекции с установен причинител,
ревизионни процедури и др.) по преценка може
да се приложи и друг антибиотик в зависимост
от конкретния случай;
1.3.2.2.5.5. дру га специфична подготовка,
свързана с предходно заболяване на орган или
система (дихателна, урогенитална, нервна и др.)
или с ендокринно заболяване (захарен диабет,
тиреотоксикоза и др.).
1.3.2.2.6. Всички факти и заключения, установени в резултат на КП и КПООР, планът за
предстоящата операция и възможните варианти
за оперативно поведение (включително алтернативни 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 пациента по достъпен
и разбираем от него начин – устно и в писмена
форма (стандартен или специализиран формуляр). Въпросите, свързани с „информираното
съгласие“, се уреждат съгласно разпоредбите на
Закона за здравето.
1.3.2.2.7. Резултатите от КП и КПООР се
вписват в „Предоперативна епикриза“, която е
част от „Историята на заболяването“ (ИЗ). Пред
оперативната епикриза при спешни състояния
се попълва от ортопед-травматолога-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 оперативния риск се вписват от
лекуващия лекар.
1.3.2.3. Извършване на оперативна интервенция.
1.3.2.3.1. Оперативните интервенции се извършват в операционни зали в операционната
зона или блок на структурата по ортопедия и
травматология.
1.3.2.3.2. Броят на членовете на хирургичния
екип се определя от обема и сложността на
осъществяваната оперативна намеса.
1.3.2.3.3. Прилагането на анестезия се осъществява в съответствие с изискванията на
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
1.3.2.3.4. Хирургичният екип извършва една
операция от оперативния разрез до зашиване
на раната и сваляне на пациента от операционната маса. Смяната на хирурга-оператор по
време на оперативната намеса е недопустимо
освен по медицински показания или извънредни
обстоятелства.
1.3.2.3.5. Операторът – ръководител на екипа, носи цялата отговорност за провежданата
операция. Операторът може да бъде сменен от
по-старши по опит хирург при възникнали в
хода на операцията проблеми.
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1.3.2.3.6. Специализантът по ортопедия и
травматология участва като асистент в хирургичния екип.
1.3.2.3.7. По преценка на ръководителя на
екипа специализантът може да поеме ролята
на оператор на част от операцията или цялата
операция. Това е възможно при задължителна
асистенция и контрол от ръководителя на екипа,
носещ отговорност за операцията.
1.3.2.3.8. В залата стриктно се спазват правилата на асептиката и антисептиката.
1.3.2.3.9. След приключването на операцията
пациентът се извежда в стаята за събуждане,
структура за интензивно лечение или в стационар.
1.3.2.4. Следоперативен период.
1.3.2.4.1. Ортопедично-травматологичният
екип осигурява адекватно наблюдение в ранния
следоперативен период на локалния статус и
общото състояние на пациенти, на количеството
и вида на отделяните през дренажите секрети,
на жизнените показатели и резултатите от лабораторните изследвания.
1.3.2.4.2. При поставяне на пациента в отделение за интензивно лечение следоперативният контрол и мониторирането се извършват
съвместно от анестезиолог-реаниматор и лекар
ортопед-травматолог.
1.3.2.4.3. Хирургическото наблюдение и след
оперативно лечение, което включва превръзки,
отстраняването на дренажи, катетри, фиксатори
и др., затягане и сваляне на конци, поставяне и
отстраняване на имобилизации и др., се извър
шва от лекуващите лекари при непосредствено
участие и ръководство на оператора.
1.3.2.4.4. Ако операторът не е в състояние да
участва в следоперативното лечение по обективни
причини, то се провежда от асистент, запознат
с естеството на операцията и хода на лечебния
процес. Координацията и контролът се осъществяват от началника на структурата.
1.3.2.4.5. Следоперативната антитромботична
профилактика се назначава по преценка от ортопед-травматолога:
1.3.2.4.5.1. препоръчва се при всички малки
и средни операции на таз и долен крайник и
при малки и средни операции на горен крайник
при пациенти с повишен тромбемболичен риск;
1.3.2.4.5.2. задължителна е при малки и средни
операции на таз и долен крайник при пациенти
с повишен тромбемболичен риск (анамнестични
данни за дълбока венозна тромбоза или белодробна тромбемболия, повърхностни варици,
онкоболни, обезитас, използване на турникет);
1.3.2.4.5.3. при назначаването и провеждането
на антитромботичната профилактика с перорални
или парентерални антикоагуланти (нискомолекулен хепарин) се вземат предвид възрастта
и състоянието на пациента и предписанията и
дозировките на производителя.
1.3.2.4.6. Ортопед-травматологът определя
условията за изписване, домашно наблюдение
и конт рол след изписването – краткосрочен
и дългосрочен. При показания той определя
необходимостта от диспансеризация, рехабилитация и др.
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1.3.2.5. Обем на диагностичните възможности
на лечебно заведение със структура по ортопедия
и травматорогия от I ниво на компетентност:
1.3.2.5.1. Клинично-лабораторни изследвания:
ПКК, СУЕ, коагулационен статус, кръвна захар,
кръвна урея, креатинин.
1.3.2.5.2. Микробиологични изследвания.
1.3.2.5.3. Рентгенови изследвания:
1.3.2.5.3.1. рентгенографии на крайниците;
1.3.2.5.3.2. рентгенографии на таза;
1.3.2.5.3.3. рентгенографии на гръбначния
стълб.
1.3.2.5.4. Възможности за спешно биопсично
изследване.
1.3.2.6. Консултативна помощ:
1.3.2.6.1. осиг у реност с 24-часова спешна
консултативна помощ от специалист по вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, невролог,
педиатър;
1.3.2.6.2. осигуряване на възможност за консултации по показания с външни консултанти:
съдов хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
интернист, гинеколог и др.
1.3.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
1.3.3.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални изисквания за
годишен обем на медицинската дейност: минимален обем дейност: 150 операции на 10 легла
годишно, като на една операционна маса се
извършват минимум 150 малки и средни операции годишно.
1.3.3.2. Качеството на ортопедичните и травматологичните дейности включва гарантиране на:
1.3.3.2.1. достъпност и своевременност;
1.3.3.2.2. адекватност;
1.3.3.2.3. ефективност;
1.3.3.2.4. безопасност на медицинската помощ.
1.3.3.3. Качеството на ортопедичните и травматичните дейности е свързано с удовлетвореност на пациента от оказаната му медицинска
помощ. Качествените показатели за оценка на
хирургическата дейност са:
1.3.3.3.1. апаратурна обезпеченост;
1.3.3.3.2. ефикасност и ефективност на диагностичната работа, проведеното хирургично
лечение и здравните грижи за пациента;
1.3.3.3.3. контрол на асептиката и антисептиката;
1.3.3.3.4. превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
1.3.3.4. Количествените показатели за оценка
на хирургичните дейности са:
1.3.3.4.1. използваемост на легловия фонд;
1.3.3.4.2. оборот на леглата;
1.3.3.4.3. среден престой на пациента в хирургичната структура, предоперативен и следоперативен престой;
1.3.3.4.4. следоперативни усложнения;
1.3.3.4.5. брой реоперации и причините за тях;
1.3.3.4.6. смъртност:
1.3.3.4.6.1. в първите 24 часа;
1.3.3.4.6.2. при неоперирани пациенти;
1.3.3.4.6.3. при оперирани пациенти;
1.3.3.4.6.4. причини за смъртта;
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1.3.3.4.7. общ брой операции, разпределение
на операциите по вид, обем и сложност и изпълнители;
1.3.3.4.8. съотношение между спешни и планови хоспитализации и операции;
1.3.3.4.9. процент на декубитусите;
1.3.3.4.10. съвпадение на клиничната и патологоанатомичната диагноза.
1.3.3.5. Контролът на качеството е задължителен за всяка хирургична структура.
1.3.3.5.1. Препоръчително е да има електронна
документация на всички оперативни намеси,
включително на настъпилите усложнения.
1.3.3.5.2. Резултатите трябва да бъдат периодично обсъждани и анализирани.
1.3.3.6. Общи и специализиарани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ,
своевременност на оказаната медицинска помощ,
релевантност, сигурност и продуктивност:
1.3.3.6.1. оперативната активност в отделението по ортопедия и травматология от I ниво на
компетентност трябва да е не по-ниска от 50 %;
1.3.3.6.2. следоперативните усложнения не
трябва да надвишават 10 %;
1.3.3.6.3. извършените малки операции не
трябва да са повече от 70 %;
1.3.3.6.4. смъртността не трябва да надвишава
0,5 %.
Б. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност
1. Дейност по ортопедия и травматология
от II ниво на компетентност се извършва в самостоятелни клиники/отделения по ортопедия
и травматология, отговарящи на изискванията
на този раздел.
1.1. Изисквания за устройство и оборудване.
1.1.1. Прилагат се изискванията на т. 1.1 – 1.1.8
от раздел „А. Клиника/отделение по ортопедия
и травматология от I ниво на компетентност“.
1.1.2. Структурата по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност е оборудвана със:
1.1.2.1. болнични ортопедични легла;
1.1.2.2. болнични шкафчета, осветителни тела;
1.1.2.3. х иру ргическ и инст ру ментари у м и
колички за асептични и септични превръзки;
1.1.2.4. принадлежности за скелетна тракция:
скоби, шини, ролки и др.;
1.1.2.5. принадлежности за гипсови манипулации: гипсови ножици, инструмент тип „Крокодил“, автоматична гипсорезачка;
1.1.2.6. негативоскоп;
1.1.2.7. мобилен апарат за рентгенографии тип
„Кугел“ или бърз достъп до такъв;
1.1.2.8. препоръчително е най-малко три от
стаите да са с възможности за кислородолечение.
1.1.3. Изисквания за устройството и оборудването на операционните зали:
1.1.3.1. Всяко отделение/клиника ползва наймалко две операционни зали – за асептични и
септични операции – собствени или в рамките
на общоболничния операционен блок.
1.1.3.2. В структура, в която се практикува
артроскопска хирургия, е препоръчително наличието на отделна зала за артроскопии.
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1.1.3.3. Операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
клиниката/отделението или в рамките на общия
операционен блок.
1.1.3.4. Местоположението на залата трябва
да позволява лесно транспортиране към стая
за интензивно лечение или към болнична стая
в стационара.
1.1.3.5. Операционната зона включва:
1.1.3.5.1. операционните зали;
1.1.3.5.2. помещение за подготовка на хирургическия екип, оборудвано с 2 – 4 мивки с течаща
вода (топла и студена) и кранове, задвижвани с
лакет или фотоклетка, шапки, маски, огледала;
1.1.3.5.3. помещение за предоперативна подготовка с инсталация за кислород, аспирация,
консумативи за подготовка на болни (тръби за
интубация, сонди, катетри и др.);
1.1.3.5.4. помещение за следоперативно събуждане с мобилни болнични легла, монитори
за контрол на жизнените функции, инсталации
за кислород и аспирация;
1.1.3.5.5. помощни помещения: съблекалня
за мъже и жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация.
1.1.3.6. Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, оборудване и техника и други
условия за осъществяване на дейността:
1.1.3.6.1. ортопедична екстензионна операционна маса;
1.1.3.6.2. комбинирано осветление в операционните зали; общото осветление трябва да
осигурява до 40 % от необходимата осветеност;
локалното осветление се осигурява от операционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки от
които с мощност 100 вата;
1.1.3.6.3. аварийно резервно осветление (чрез
бързодействащи моторгенератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии), осигуряващи
40 % от осветеността при нормални условия;
1.1.3.6.4. подвижна допълнителна лампа;
1.1.3.6.5. електрокаутери – по един на маса;
1.1.3.6.6. система за аспирация – централна и
допълнителна вакуумна помпа, изходи за кислород, сгъстен въздух;
1.1.3.6.7. х и ру рг и ческ и инст ру мен тари у м,
специфичен според вида на оперативната намеса
(мекотъканна или костна);
1.1.3.6.8. моторни системи за пробиване, рязане и римериране на кост (електрически или
въздушни);
1.1.3.6.9. телевизионна рентгенова уредба (С
рамо);
1.1.3.6.10. хирургически консумативи и превързочни материали;
1.1.3.6.11. анестезиологичен апарат и консумативи;
1.1.3.6.12. стерилизацията на инструментари
ума и материалите е централна (препоръчително
е да се разполага и с възможност за локална
стерилизация);
1.1.3.6.13. бактерицидни лампи за операционните зали и помощните помещения;
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1.1.3.6.14. препоръчително е наличието на
климатични системи във всяка операционна зала;
1.1.3.6.15. използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност.
1.1.3.7. Правила за асептика и антисептика в
операционна зала – прилагат се изискванията
на т. 1.1.10.6 от раздел „А. Клиника/отделение
по ортопедия и травматология от I ниво на
компетентност“.
1.2. Изисквания за персонал:
1.2.1. В структурата по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност работят
най-малко четирима лекари, от които двама с
придобита специалност „Ортопедия и травматология“. Те осигуряват комплексни и цялостни грижи
за пациентите по отношение на диагностичните
изследвания, медикаментозното и оперативното
лечение, предоперативни и следоперативни грижи
и рехабилитационен режим.
1.2.2. Началник на отделение по ортопедия и
травматология от II ниво на компетентност е лекар – специалист по ортопедия и травматология,
който има тригодишен стаж след придобиване
на специалността. Началник на клиника по
ортопедия и травматология от II ниво на компетентност е лекар със специалист по ортопедия
и травматология и е хабилитирано лице.
1.2.3. Лекарите в структури по ортопедия и
травматология от II ниво на компетентност,
които осъществяват специфични и високоспец иа лизи рани ор т опеди чно -т равмат олог и чни
дейности – ехографско изследване на стави при
деца и възрастни, остеодензометрия, артроскопия
на стави, ендопротезиране на стави, хирургия на
ръка (анатомична), трябва да притежават съответните документи за придобита допълнителна
квалификация.
1.2.4. Брой специалисти по здравни грижи.
Сестринск и ят персонал осиг у рява ц ялостни
здравни грижи за пациентите по отношение на
изпълнението на диагностичните изследвания,
медикаментозното лечение, предоперативни и
следоперативни здравни грижи. Съотношението
лекари/медицински сестри е минимум 1:2.
1.2.5. Други специалисти, с които трябва да
разполага лечебното заведение със структура
по ортопедия и травматология от II ниво на
компетентност: специалисти по образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина,
анестезиология и интензивно лечение, както и
санитари-гипсовачи.
1.3. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
1.3.1. Изисквания за вида и обема медицински
дейности в структура по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност:
1.3.1.1. извършват се малки и средни по обем
и сложност ортопедични и травматологични
операции съгласно раздел V, т. 2;
1.3.1.2. при условията на спешност могат да се
извършват и оперативните процедури, посочени
в т. 2.1 от раздел V;
1.3.1.3. извършват се оперативни процедури
с алопластика на тазобедрената и колянната
става. За осъществяването на тези процедури
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се изискват двама специалисти по ортопедия и
травматология, които притежават документ за
придобита квалификация по ендопротезиране
и са имплантирали минимум по 20 протези в
предходната година;
1.3.1.4. извършват се артроскопски процедури
на опорно-двигателния апарат: артроскопии на
рамо, лакет, китка, длан и пръсти, тазобедрена
става, коляно, глезен; за осъществяването на тези
процедури се изисква минимум един специалист
по ортопедия и травматология с документ за
придобита квалификация за артроскопия.
1.3.2. Изискванията към организацията на
дейността и вътрешния ред и външните вза
имодействия.
1. 3. 2 .1. П р и л а г а т с е и з и с к в а н и я т а н а
т. 1.3.2 – 1.3.2.4.6 от раздел „А. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво
на компетентност“.
1.3.2.2. Антибактериалната антибиотична профилактика е препоръчителна при малки и средни
по обем и тежест операции и е задължителна
при големи по обем и тежест операции на таз,
гръбнак и долен крайник, оперативни процедури с
алопластика на стави и артроскопски процедури.
1.3.2.3. Антитромботичната профилактика
е задължителна при големи по обем и тежест
операции на горен крайник, средни и големи по
обем и тежест операции на таз, гръбнак и долен
крайник, оперативни процедури с алопластика
на стави и артроскопски процедури. При назначаването и провеждането на антитромботичната
профилактика с перорални или парентерални
антикоагуланти (нискомолекулен хепарин) се
вземат предвид възраст та и състоянието на
пациента и предписанията и дозировките на
производителя.
1.3.3. Обем на диагностичните възможности
на лечебно заведение със структура по ортопедия
и травматология от II ниво на компетентност:
1.3.3.1. клинично-лабораторни изследвания:
ПКК с диференциално броене; пълни биохимични
изследвания; пълен хемостазеологичен статус;
1.3.3.2. микробиологични изследвания;
1.3.3.3. клинична и физиологична диагностика:
1.3.3.4. ЕКГ;
1.3.3.5. функционално изследване на дишането;
1.3.3.6. клинично-химични изследвания;
1.3.3.7. имунологични изследвания при съответни показания;
1.3.3.8. хемо т ра нсфу зион н и изс лед ва н и я,
включително изследване на антитела и директна
съвместимост;
1.3.3.9. възможности за спешно биопсично
изследване;
1.3.3.10. рентгенови изследвания:
1.3.3.10.1. рентгенографии на крайниците;
1.3.3.10.2. рентгенографии на таза;
1.3.3.10.3. рентгеног рафии на г ръбначни я
стълб;
1.3.3.11. ехография;
1.3.3.12. компютърен томограф и/или магнитно-ядрен резонанс чрез собствена структура
(на лечебното заведение) или по договор с друго
лечебно заведение на територията на населеното
място;
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1.3.3.13. препоръчително: сцинтиграфия;
1.3.3.14. консултативна помощ:
1.3.3.14.1. осигуреност с 24-часова спешна
консултативна помощ от специалист по вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, невролог,
педиатър;
1.3.3.14.2. осигуряване на възможност за консултации по показания с външни консултанти:
съдов хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
интернист, гинеколог и др.
1.3.4. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
1.3.4.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални изисквания за
годишен обем на медицинската дейност: минимален обем дейност: 250 операции на 10 легла
годишно.
1.3.4.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност: прилагат
се изискванията на т. 1.3.3.2 – 1.3.3.5.2 от раздел
„А. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност.
1.3.4.3. Общи и специализиарани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ,
своевременност на оказаната медицинска помощ,
релевантност, сигурност и продуктивност:
1.3.4.3.1. оперативната активност в клиниката/отделението по ортопедия и травматология
с II ниво на компетентност трябва да е не пониска от 70 %;
1.3.4.3.2. следоперативните усложнения не
трябва да надвишават 10 %;
1.3.4.3.3. извършените малки операции не
трябва да са повече от 50 %;
1.3.4.3.4. смъртността не трябва да надвишава
1 %.
В. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност
1. Дейност по ортопедия и травматология
от III ниво на компетентност се извършва в
самостоятелна клиника/отделение по ортопедия
и травматология, отговаряща на изискванията
на този раздел.
1.1. В клиника по ортопедия и травматология
от III ниво на компетентност се осъществяват:
1.1.1. диагностично-лечебна дейност в пълния
обхват на специалността „Ортопедия и травматология“, включително операции с малък, среден,
голям и много голям обем и сложност;
1.1.2. консултативно-методична дейност по
ортопедия и травматология в лечебната мрежа;
1.1.3. научна дейност, включително научноекспериментална;
1.1.4. здравноинформационна дейност, превенция и профилактика, здравна просвета и
деонтология.
1.2. Изисквания за устройство и оборудване:
1.2.1. Структурата по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност може да
бъде общопрофилна или профилирана:
1.2.1.1. В общоп рофи л ната с т ру к т у ра с е
осъществява висококвалифицирана диагностично-лечебна дейност в сферата на основната
ортопедично-травматологична патология, а също
така и профилирана дейност при наличие на
необходимия за това материално-кадрови ресурс.
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1.2.1.2. В профилираната структура се осъществява определена специфична дейност в
областта на ортопедията или травматологията.
Профилирана структура се разкрива при условие,
че повече от 50 % от дейността на структурата
е в областта на тази дейност.
1.2.2. Структурата по ортопедия и травматология от III ниво на компетентонст е непосредствено или функционално свързана с консултативно-диагностичния блок и стационарния
блок на болницата (операционен блок, структура
по анестезия и интензивно лечение, структура
по физикална и рехабилитациона медицина);
оперативната дейност се извършва в обособен
сектор на операционния блок на болницата или
в самостоятелна операционна зона към отделението/клиниката.
1.2.3. Структурата разполага със следните
помещения:
1.2.3.1. болнични стаи за не по-малко от
10 легла;
1.2.3.2. манипулационна;
1.2.3.3. превързочни за асептични и септични
превръзки;
1.2.3.4. помещение за репозиции и имобилизации, обзаведено с гипсовъчна маса, репозиционни апарати, набор от гипсовъчни инструменти,
желателно с телевизионна рентгенова уредба;
1.2.3.5. помещения за допълнителна специализирана апаратура;
1.2.3.6. сестринска работна стая;
1.2.3.7. кабинет на началник-отделение/клиника;
1.2.3.8. лекарски кабинети;
1.2.3.9. съблекалня;
1.2.3.10. кухненски офис;
1.2.3.11. санитарни помещения за персонала;
1.2.3.12. стая за подготовка на болните за
операция или изследвания;
1.2.3.13. помещения за дезинфекция;
1.2.3.14. складове;
1.2.3.15. стая-изолатор;
1.2.3.16. помещения за лекции и семинари,
библиотека;
1.2.3.17. стая за клинични изпитвания (където
се осъществяват);
1.2.3.18. видеопрожектори, мултимедия, интернет.
1.2.4. За структурата по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност се прилагат
и изискванията на т. 1.1.2 – 1.1.8 от раздел „А.
Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност“.
1.2.5. Изисквания към оборудването на структурата по ортопедия и травматология от III ниво
на компетентност:
1.2.5.1. болнични ортопедични легла; в профилирана клиника/отделение (травматологична, за спинална хирургия, детска) леглата са
съответно оборудвани с модулни, тракционни
приставки, защитни бариери и др.; в клиника с
преобладаващ гериатричен профил или пациенти
със залежаване е препоръчително наличието на
антидекубитални дюшеци;
1.2.5.2. болнични шкафове, осветителни тела;
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1.2.5.3. х иру ргическ и инст ру ментари у м и
колички за асептични и септични превръзки;
1.2.5.4. подвижен рентгенов апарат за изследване на лежащи пациенти (на екстензионно
лечение и други методи);
1.2.5.5. изисквания за устройство и оборудване
на операционните зали:
1.2.5.5.1. всяка клиника/отделение ползва наймалко две операционни зали – за асептични и
септични операции – собствени или в рамките
на общоболничния операционен блок;
1.2.5.5.2. при извършване на специализирана
хирургична дейност – ендопротезиране, артроскопии, реконструкции на ръка (анатомична),
гръбначна хирургия, детска хирургия, онкоортопедия и др., е препоръчително да се разполага
с допълнителни операционни зали;
1.2.5.5.3. операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
отделението или в рамките на общия операционен блок;
1.2.5.5.4. местоположението на за лата да
позволява лесно транспортиране към стая за
интензивно лечение или към болничната стая
в стационара;
1.2.5.5.5. за операционната зона се прилагат
изискванията на т. 1.1.3.5 от раздел „Б. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от
II ниво на компетентност“;
1.2.5.5.6. изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, оборудване и техника и други
условия за осъществяване на дейността:
1.2.5.5.6.1. операционни маси (поне две, от
които едната да е специализирана с възможност
за разполагане на пациента по гръб, корем и
странично, с приставки за позициониране на крайниците и тракционни устройства (за халотракция, тракция на крайниците); препоръчително
е масите да са пропускливи за рентгенови лъчи;
1.2.5.5.6.2. рентгенонегативна операционна
маса и/или тракционна маса за ВСД – тазова
и ацетабуларна хирургия, специфичен инструментариум за тазова и ацетабуларна хирургия;
1.2.5.5.6.3. микроскоп, микрохирургичен инструментариум за ВСД – хирургия на ръката;
1.2.5.5.6.4. комбинирано осветление в операционните зали; общото осветление трябва да
осигурява до 40 % от необходимата осветеност;
локалното осветление се осигурява от операционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки от
които с мощност 100 вата;
1.2.5.5.6.5. аварийно резервно осветление (чрез
бързодействащи моторгенератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии), осигуряващо
40 % от осветеността при нормални условия;
1.2.5.5.6.6. подвижна допълнителна лампа;
1.2.5.5.6.7. система за аспирация – централна
и допълнителна вакуумна помпа, изходи за кислород, сгъстен въздух;
1.2.5.5.6.8. пълен набор/набори от инструментариум за конвенционална костна и мекотъканна
хирургия: скалпели, игли, иглодържатели, анатомични и хирургични пинцети, хемостатични и
проходни инструменти, захващащи инструменти,
распаториуми, разнообразни костодържатели,
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длета, шила, елеватори, зъбчати и меки екартьори, ножици, клещи, сонди, протектори, бургии,
трион на Gilli, ампутационен нож, чукове и др.;
1.2.5.5.6.9. набори от конвенционални и специализирани импланти за костна хирургия, съобразени с профила на клиниката: остеосинтезни
средства за екстра-/интрамедуларна и външна
фиксация, спинални имплантати, ендопротези и
др.; използваните импланти да са регистрирани
и разрешени за употреба в страната;
1.2.5.5.6.10. инструментариум за специализирана и елективна хирургия по профила на клиниката: инструментации за екстра-/интрамедуларна остеосинтеза, външна фиксация, спинални
инструментации, набори за ендопротезиране,
миниванзивна и ендоскопска хирургия, реплантационна хирургия, педиатрична хирургия и др.;
1.2.5.5.6.11. апаратура за извършване на специализирани хирургични дейности по профила на
клиниката: артроскоп, операционен микроскоп,
агрегати за бориране и римериране и др.;
1.2.5.5.6.12. електротермокаутери (по един на
операционна маса);
1.2.5.5.6.13. телевизионна рентгенова уредба
с електронно усилване на образа; наличие на
двупланов апарат с подвижно С рамо; препоръчително е наличието на двукомпонентно устройство
за едновременна визуализация в две проекции,
както и фотопринтер с хартиен и електронен
носител на образа;
1.2.5.5.6.14. анестезиологичен апарат и консумативи;
1.2.5.5.6.15. стерилизацията на инструментариума и материалите е централна (препоръчително
е да се разполага и с възможност за локална
стерилизация);
1.2.5.5.6.16. бактерицидни лампи за операционните зали и помощните помещения;
1.2.5.5.6.17. препоръчително е наличието на
климатични системи във всяка операционна зала;
1.2.5.5.6.18. използваната апаратура подлежи
на контрол за изправност и безопасност;
1.2.5.5.6.19. п репоръчи телно е на ли чието
на апарат за интраоперативна хемореинфузия
(cell-saver) в операционна зала към клиника,
извършваща операции с голяма кръвозагуба
(тазова и гръбначна хирургия, ендопротезиране,
онкохирургия);
1.2.5.5.6.20. препоръчително е наличието на
собствено депо (или бърз достъп до такова) за
консервирана костна тъкан.
1.2.6. Правила за асептика и антисептика в
операционна зала – прилагат се изискванията
на т. 1.1.10.6 от раздел „А. Клиника/отделение
по ортопедия и травматология от I ниво на
компетентност“.
1.3. Изисквания за персонал:
1.3.1. В структурата по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност работят
най-малко шестима лекари, от които минимум
четирима са с придобита специалност „Ортопедия и травматология“. Те осигуряват комплексни
и цялостни грижи за пациентите по отношение
на диагностичните изследвания, медикаментоз-
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ното и оперативното лечение, предоперативни
и следоперативни грижи и рехабилитационен
режим.
1.3.2. Началник на отделение по ортопедия
и травматология от III ниво на компетентност
е лекар – специалист по ортопедия и травматология, притежаващ седем години стаж след
придобиване на специалността.
1.3.3. Началник на клиника по ортопедия и
травматология от III ниво на компетентност е
лекар – специалист по ортопедия и травматология
и е хабилитирано лице.
1.3.4. Началникът на профилирано отделение/
клиника трябва да притежава допълнителна квалификация и опит по съответната специфична
дейност.
1.3.5. Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите:
1.3.5.1. Лекарите в структури от III ниво
на компетентност, които осъществяват спец иа лизи рани ор т опеди чно -т равмат олог и чни
дейности – ехографско изследване на стави при
деца и възрастни, остеодензометрия, артроскопия на стави, ендопротезиране на стави, кръвна
репозиция и вътрешна фиксация при фрактури
на таз и ацетабулум, микрохирургия – трябва да
притежават съответните документи за придобита
допълнителна квалификация.
1.3.5.2. При профилирани структури по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност е препоръчително лекарите да притежават
допълнителна квалификация по съответната
специфична дейност.
1.3.6. Специалисти по здравни грижи.
1.3.6.1. Сестринският персонал осигу рява
цялостни здравни грижи за пациентите по отношение на изпълнението на диагностичните
изследвания, медикаментозното лечение, предоперативни и следоперативни здравни грижи.
1.3.6.2. Съотношението лекари/медицински
сестри е минимум 1:2.
1.3.6.3. Старшата медицинска сестра притежава образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалност
„Управление на здравните грижи“, организира
и ръководи работата на сестринския персонал
и санитарите.
1.3.7. Санитарите изпълняват задачи, свързани с хигиенното обслужване на пациентите,
и технически задачи, възложени от лекар или
медицинска сестра.
1.3.8. Други специалисти, с които трябва да
разполага лечебното заведение със структура
по ортопедия и травматология от III ниво на
компетентност: специалисти по образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина,
анестезиология и интензивно лечение, както и
санитари-гипсовачи.
1.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
1.4.1. При извършване на оперативни процедури с алопластика на тазобедрената и колянната
става се изискват двама специалисти по ортопедия
и травматология, които притежават документ за

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

придобита квалификация по ендопротезиране
и са имплантирали минимум по 20 протези в
предходната година.
1.4.2. При извършване на артроскопски интервенции се изисква поне един специалист по
ортопедия и травматология, който притежава
документ за придобита квалификация по артроскопия.
1.4.3. При извършване на кръвна репозиция
и вътрешна фиксация при фрактури на таз и
ацетабулум се изисква поне един специалист по
ортопедия и травматология, който притежава
документ за придобита квалификация за тазова
и ацетабуларна хирургия.
1.4.4. При извършване на микрохирургична
интервенция се изисква поне един специалист
по ортопедия и травматология, който притежава документ за придобита квалификация за
микрохирургия.
1.4.5. Изиск вани я к ъм организаци я та на
дейността, вътрешния ред и външните взаимодействия – прилагат се изискванията на т. 1.3.2
от раздел „Б. Клиника/отделение по ортопедия
и травматология от II ниво на компетентност“.
1.4.6. Обем на диагностичните възможности
на лечебно заведение със структура по ортопедия
и травматология от III ниво на компетентност:
1.4.6.1. Прилагат се изискванията на т. 1.3.3
от раздел „Б. Клиника/отделение по ортопедия
и травматология от II ниво на компетентност“.
1.4.6.2. Препоръчително е структурата по
ортопедия и травматология от III ниво на компетентност да разполага със:
1.4.6.2.1. елек т рофизиолог и ч н и изслед вания – електромиограф, препоръчва се апарат
за контрол на соматосензорни евокирани потенциали;
1.4.6.2.2. патоморфологична лаборатория с
възможност за спешен гефрир;
1.4.6.2.3. апарат за изследване под напрежение;
1.4.6.2.4. ултразвуков апарат;
1.4.6.2.5. ултразвуков апарат с възможност за
доплерово изследване.
1.4.6.3. Препоръчително е лечебното заведение
със структура по ортопедия и травматология от
III ниво да разполага и със:
1.4.6.3.1. вирусологична лаборатория;
1.4.6.3.2. изследване за хламидиална инфекция,
химическа лаборатория;
1.4.6.3.3. лаборатория за туморни маркери;
1.4.6.3.4. изследване на тиреоидни хормони и
ревматологични фактори;
1.4.6.3.5. сцинтиграфски изследвания;
1.4.6.3.6. компютърен томограф (спирален
компютърен томограф с възможност за триизмерна реконструкция на КТ образ);
1.4.6.3.7. магнитно-ядрен резонанс;
1.4.6.3.8. ангиограф с възможност за ангиографска емболизация.
1.4.6.4. Консултативна помощ:
1.4.6.4.1. осиг у реност с 24-часова спешна
консултативна помощ от специалист по вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, невролог,
педиатър;
1.4.6.4.2. осигуряване на възможност за консултации по показания с външни консултанти:
съдов хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
интернист, гинеколог.
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1.4.7. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
1.4.7.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални изисквания
за годишен обем на медицинската дейност:
минимален обем дейности – 350 операции на 10
легла годишно, като на една операционна маса
се извършват минимум 200 операции годишно.
1.4.7.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност: прилагат
се изискванията на т. 1.3.3.2 – 1.3.3.5.2 от раздел
„А. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност“.
1.4.7.3. Общи и специализирани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ,
своевременност на оказаната медицинска помощ,
релевантност, сигурност и продуктивност:
1.4.7.3.1. оперативната активност в отделението/клиниката по ортопедия и травматология с
III ниво на компетентност трябва да е не пониска от 80 %;
1.4.7.3.2. следоперативните усложнения не
трябва да надвишават 10 %;
1.4.7.3.3. извършените големи и много големи
операции не трябва да са по-малко от 60 %;
1.4.7.3.4. смъртността не трябва да надвишава
1,5 %.
Раздел III
Оперативни процедури в ортопедията и травматологията съгласно обема и сложността на
осъществяваните дейности
I. Оперативни процедури с малък обем и сложност
А. На горен крайник:
1. Секвестректомия, карпални и метакарпални
кости, фаланги на ръка – 77.04
2. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
кост на карпални и метакарпални кости – 77.64
3. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
кост на фаланги на ръка – 77.69
4. Друга частична остектомия на карпални
и метакарпални кости – 77.84
5. Друга частична остектомия на фаланги на
ръка – 77.89
6. Скъсяващи крайника операции на карпални и метакарпални кости и фаланги на ръка,
включително епифизарни скоби, отворена епифизиодеза, перкутанна епифизиодеза и резекция/
остеотомия – 78.24 и 78.29
7. Вътрешна фиксация на кост без наместване на фрактура на карпални и метакарпални
кости – 78.54
8. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди – карпални и метакарпални – 78.64
9. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди – фаланги на ръка – 78.69
10. Остеоклазия на карпални и метакарпални
кости – 78.74
11. Закрито наместване на фракт у ра без
вътрешна фиксация при анестезия, хумерус;
скапула; клавикула – 79.01
12. Закрито наместване на фракт у ра без
вътрешна фиксация при анестезия, радиус и
улна – 79.02
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13. Открито наместване на фракту ра без
вътрешна фиксация, карпални и метакарпални – 79.23
14. Открито наместване на фрактура без вътрешна фиксация, фаланги на ръка – 79.24
15. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, фаланги на ръка – 79.34
16. Дебридмен на мястото на отворена фрактура – хумерус 79.61; радиус и улна – 79.62, карпални
и метакарпални – 79.63; фаланги на ръка – 79.64
17. Закрито наместване на дислокация на
рамо при анестезия – 79.71
18. Закрито наместване на дислокация на
лакът при анестезия – 79.72
19. Открито наместване на дислокация на
длан и пръст – 79.84
20. Синовектомия, длан и пръсти – 80.74
21. Инцизия на мускул, сухожилие, фасция и
бурса на длан – миотомия на длан – 82.02
22. Инцизии на мускул, сухожилие, фасция
и бурса – експлорация на сухожилно влагалище, вкл. инцизия на сухожилно влагалище и
отстраняване на „оризови телца“ от сухожилно
влагалище – 83.01
23. Ексцизия на лезия на сухожилно влагалище,
включително ексцизия на ганглион от сухожилно
влагалище, освен на длан – 83.31
24. Ампутация или дезартикулация на пръст
на горен крайник – 84.01
25. А мп у тац и я и дезар т ик улац и я на палец – 84.02
Б. На таз и долен крайник:
26. Сек вес т рек т ом и я – фа ла нг и ст ъпало – 77.09
27. Други инцизии на кости без разделяне – тарзални и метатарзални – 77.18
28. Други инцизии на кости без разделяне – фаланги – 77.19
29. Клиновидна остеотомия – фаланги – 77.29
30. Друго разделяне на кост фаланги – 77.39
31. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
кост фаланги – 77.69
32. Дру га част и чна остек томи я – фа ланги – 77.89
33. Тотална остектомия – фаланги – 77.99
34. Костна – пластика фаланги – 78.09
35. Други възстановяващи или пластични
операции на кост – фаланги – 78.49
36. Остеоклазия – фаланги – 78.79
37. Закрито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – тарзални и метатарзални
стъпало – 79.17
38. Закрито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – фаланги на крак – 79.18
39. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – фаланги – 79.38
40. Дебридмен на мястото на отворена фрактура – тарзални и метатарзални – 79.67
41. Дебридмен на мястото на отворена фрактура – фаланги на крак – 79.68
42. Открито наместване на дислокация – фаланги – 79.88
43. Шев на капсула или лигамент на глезен
и стъпало – 81.94
44. Фасциотомия на стъпало – 83.18
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II. Оперативни процедури със среден обем и
сложност
А. На раменен пояс и горен крайник:
1. Секвестректомия, скапула, клавикула, хумерус, радиус и улна – 77.01, 77.02 и 77.03
2. Други инцизии на кости без разделяне,
карпални и метакарпални кости – 77.14
3. Други инцизии на кости без разделяне,
фаланги на ръка – 77.19
4. Клиновидна остеотомия, карпални и метакарпални кости – 77.24
5. К л и нови д на о с т ео т ом и я, фа ла н г и на
ръка – 77.29
6. Друго разделяне на кост, карпални и метакарпални кости – 77.34
7. Дру го раздел яне на кост, фа ланг и на
ръка – 77.39
8. Биопсия на скапула, клавикула и гръден
кош (ребра, стернум) – 77.41
9. Биопсия на хумерус – 77.42
10. Биопсия на радиус и улна – 77.43
11. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
кост на скапула, клавикула – 77.61
12. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
хумерус – 77.62
13. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
радиус и улна – 77.63
14. Дру га частична остектоми я, скапула,
клавикула – 77.81
15. Друга частична остектомия, хумерус – 77.82
16. Друга частична остектомия, радиус и
улна – 77.83
17. Тотална остектомия, карпални и метакарпални – 77.94
18. Тотална остектомия, фаланги на ръката – 77.99
19. Костна трансплантация, карпални и метакарпални – 78.04
20. Костна трансплантация, фаланги на ръката – 78.09
21. Прилагане на външно фиксиращо устройство, хумерус – 78.12
22. Прилагане на външно фиксиращо устройство, радиус и улна – 78.13
23. Скъсяващи крайника операции, хумерус – 78.22
24. Скъсяващи крайника операции, радиус
и улна – 78.23
25. Удължаващи крайника операции, карпални
и метакарпални – 78.34
26. Удължаващи крайника операции, фаланги
на ръката – 78.39
27. Други възстановяващи или пластични операции на кост, карпални и метакарпални – 78.44
28. Други възстановяващи или пластични
операции на кост, фаланги на ръката – 78.49
29. Вътрешна фиксация на кост без наместване
на фрактура, скапула, клавикула – 78.51
30. Вътрешна фиксация на кост без наместване
на фрактура, хумерус – 78.52
31. Вътрешна фиксация на кост без наместване
на фрактура, радиус и улна – 78.53
32. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди, скапула, клавикула – 78.61
33. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди, хумерус – 78.62
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34. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди, радиус и улна – 78.63
35. Остеоклазия на скапула, клавикула – 78.71
36. Остеоклазия на хумерус – 78.72
37. Остеоклазия на радиус и улна – 78.73
38. Инсерция на стимулатор на костния растеж, скапула, клавикула – 78.91
39. Инсерция на стимулатор на костния растеж, хумерус – 78.92
40. Инсерция на стимулатор на костния растеж, радиус и улна – 78.93
41. Закрито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, хумерус; клавикула – 79.11
42. Закрито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, радиус и улна – 79.12
43. Открито наместване на фракту ра без
вътрешна фиксация на хумерус – фрактура на
проксимален хумерус – 79.21
44. Открито наместване на фрактура без вътрешна фиксация на радиус и улна – изолирана
фрактура на улна, изолирана фрактура на радиус
и фрактура на радиус и улна – 79.22
45. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, радиус и улна – 79.32
46. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, карпални и метакарпални – 79.33
47. Закрито наместване на отделена епифиза,
хумерус – 79.41
48. Закрито наместване на отделена епифиза,
радиус и улна – 79.42
49. Открито наместване на отделена епифиза,
радиус и улна – 79.52
50. Открито наместване на отделена епифиза,
карпални и метакарпални – 79.53
51. Открито наместване на отделена епифиза,
фаланги на ръка – 79.54
52. Артротомия за отстраняване на протеза,
длан и пръст – 80.04
53. Друга артротомия, рамо – 80.11
54. Друга артротомия, лакът – 80.12
55. Друга артротомия, китка – 80.13
56. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял, рамо – 80.41
57. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял, лакът – 80.42
58. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял, китка – 80.43
59. Синовектомия, китка – 80.73
60. Метакарпокарпална артродеза – 81.26
61. Метакарпофалангеална артродеза – 81.27
62. Интерфалангеална артродеза – 81.28
63. Артропластика на метакарпофалангеална
и интерфалангеална става без имплантант – 81.72
64. Артропластика на карпална или карпометакарпална става без имплантант – 81.75
65. Шев на капсула или лигамент на горен
крайник – 81.93
66. Фасциотомия – рамо, мишница – 82.10
67. Фасциотомия – предмишница – 82.11
68. Фасциотомия на длан – 82.12
69. Ексцизия на лезия на сухожилно влагалище на длан, включително ганглионектомия от
сухожилно влагалище (китка) – 82.21
70. Ексцизия на лезия на мускул на длан – 82.22
71. Ексцизия на сухожилие на дланта за трансплантат – 82.32
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72. Друга сухожилна тенонектомия на дланта,
включително теносиновектомия на длан – 82.33
73. Шев на сухожилно влагалище на длан – 82.41
74. Отложен шев на флексорно сухожилие на
длан – 82.42
75. Отложен шев на друго су хожилие на
длан – 82.43
76. Шев на мускул или фасция на длан – 82.46
77. Трансплантация на мускул и сухожилие
на длан, включително удължаване на сухожилие на длан – 82.51, скъсяване на сухожилие на
длан – 82.52, прикрепване наново на сухожилие
на длан – 82.53, прикрепване наново на мускул
на длан – 82.54, друга транспозиция на сухожилие на длан – 82.57, и друга транспозиция на
мускул на длан – 82.59
78. Възстановяване на макродактилия – 82.83
79. Възстановяване на пръст-чукче – 82.84
80. Лиза на адхезии на дланта – 82.91
81. Друго разсичане на мека тъкан – 83.19
82. Ексцизия на лезия на мускул, сухожилие,
фасция и бурса, включително ексцизия на лезия
на мускул – 83.32
83. Ексцизия на сухожилие за трансплантат – 83.41
84. Друга тенонектомия – 83.42
85. Ексцизия на мускул или фасция за трансплантат – 83.43
86. Друга фасциектомия – 83.44
87. Друга миоектомия – 83.45
88. Шев на сухожилно влагалище – 83.61
89. Отложен шев на сухожилие – 83.62
90. Удължаване на сухожилие – 83.71
91. Скъсяване на сухожилие – 83.72
92. Прикрепване наново на сухожилие – 83.73
93. Прикрепване наново на мускул – 83.74
94. Въ зс та новя ва не на с у хож и лен ск рипец – 83.83
95. Други пластични операции на фасция,
включително удължаване на фасция, пластика
на фасция, пликация на фасция – 83.89
96. Лиза на адхезии на мускул, сухожилие,
фасция и бурса – 83.91
97. Инсерция или смяна на стимулатор на
скелетен мускул – 83.92
98. Отстраняване на стимулатор на скелетен
мускул – 83.93
99. Други операции на мускул, сухожилие,
фасция и бурса, включително шев на бурса – 83.99
100. Ампутация през дланта, включително
ампутация през карпалната част – 84.03
101. Свободна кожна трансплантация, включ и т ел но т ра нсп ла н т а ц и я на ц я ла кож а на
ръка – 86.61
102. Инсерция на тъканен експандер – 86.93
Б. На таз и долен крайник:
103. Секвестректомия – фемур – 77.05
104. Секвестректомия – патела – 77.06
105. Секвестректомия – тибия и фибула – 77.07
106. Секвестректомия – тарзални и метатарзални – 77.08
107. Секвестректомия – тазови кости – 77.09
108. Други инцизии на кости без разделяне – фемур – 77.15
109. Други инцизии на кости без разделяне – патела – 77.16
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110. Други инцизии на кости без разделяне – тибия и фибула – 77.17
111. Други инцизии на кости без разделяне – тазови кости – 77.19
112. Клиновидна остеотомия – патела – 77.26
113. Клиновидна остеотомия – тарзални и
метатарзални – 77.28
114. Друго разделяне на кост – патела – 77.36
115. Друго разделяне на кост – тибия и фибула – 77.37
116. Друго разделяне на кост – тазови кости – 77.19
117. Биопсия на кост – бедро – 77.45
118. Биопсия на кост – тибия и фибула – 77.47
119. Биопсия на кост – тарзални и метатарзални – 77.48
120. Бунионектомия с корекция на меки тъкани
и остеотомия на първа метатарзална кост – 77.51
121. Бунионектомия с корекция на меки тъкани и артродеза – 77.52
122. Друга бунионектомия с корекция на меки
тъкани – 77.53
123. Въ з с т а новя ва не на п р ъ с т -ч у к че на
крак – 77.56
12 4. Въ з с т а новя ва не на п р ъ с т -човк а на
крак – 77.57
125. Друга ексцизия, остеосинтеза или възстановяване на пръст на крак – 77.58
126. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
кост бедро, патела, тибия и фибула, тарзални и
метатарзални – 77.65, 77.66, 77.67 и 77.68
127. Друга частична остектомия – патела,
тибия и фибула, тарзални и метатарзални – 77.86,
77.87 и 77.88
128. Тотална остектомия – патела, тибия и
фибула, тарзални и метатарзални – 77.96, 77.97
и 77.98
129. Костна пластика – патела, тарзални и
метатарзални – 78.06 и 78.08
130. Външна фиксация – бедрена кост, тибия
и фибула, тарзални и метатарзални – 78.15, 78.17
и 78.18
131. Скъсяващи крайника операции – тарзални и метатарзални – 78.28
132. Удължаващи крайника операции – тарзални и метатарзални – 78.38
133. Други възстановяващи или пластични
операции на кост – патела, тарзални и метатарзални – 78.46 и 78.48
134. Вътрешна фиксация на кост без наместване на фрактура, фемур – 78.55
135. Вътрешна фиксация на кост без наместване на фрактура – патела – 78.56
136. Вътрешна фиксация на кост без наместване на фрактура – тибия и фибула – 78.57
137. Вътрешна фиксация на кост без наместване на фрактура – тарзални и метатарзални – 78.58
138. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди – фемур – 78.65
139. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди – патела – 78.66
140. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди – тибия и фибула – 78.67
141. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди – тарзални и метатарзални – 78.68
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142. Отстраняване от костта на имплантирани
уреди, тазови кости – 78.69
143. Остеоклазия – фемур – 78.75
144. Остеоклазия – патела – 78.76
145. Остеоклазия – тибия и фибула – 78.77
146. Остеоклазия – тарзални и метатарзални – 78.78
147. Инсерция на стимулатор на костния
растеж – фемур – 78.95
148. Инсерция на стимулатор на костния
растеж – патела – 78.96
149. Инсерция на стимулатор на костния
растеж – тибия и фибула – 78.97
150. Инсерция на стимулатор на костния
растеж – тарзални и метатарзални – 78.98
151. Закрито наместване на фрактура без
вътрешна фиксация – бедро – 79.05
152. Закрито наместване на фрактура без вътрешна фиксация – тибия и фибула, патела – 79.06
153. Закрито наместване на отделена епифиза – фемур – 79.45
154. Закрито наместване на отделена епифиза – тибия и фибула – 79.46
155. Закрито наместване на отделена епифиза – друга уточнена кост – 79.49
156. Закрито наместване на фрактура без
вътрешна фиксация – тазови кости – 79.09
157. Закрито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – фемур – 79.15
158. Закрито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – тибия и фибула – 79.16
159. Открито наместване на фрактура без
вътрешна фиксация – фемур – 79.25
160. Открито наместване на фрактура без
вътрешна фиксация – тибия и фибула – 79.26
161. Открито наместване на фрактура без
вътрешна фиксация – тарзални кости – 79.27
162. От к ри т о намест ване на фрак т у ра с
вътрешна фиксация – тарзални и метатарзални – 79.37
163. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – патела – 79.39
164. Открито наместване на отделена епифиза – тибия и фибула – 79.56
165. Открито наместване на отделена епифиза – дру га у точнена кост – таз, изк лючва
фемур – 79.59
166. Дебридмен на мястото на отворена фрактура – фемур – 79.65
167. Дебридмен на мястото на отворена фрактура – тибия и фибула, патела – 79.66
168. Фасциотомия на бедро – 83.15
169. Фасциотомия на подбедрица – 83.17
170. Фасциотомия глутеална област – 83.19
171. Закрито наместване на дислокация на
тазобедрена става – 79.75
172. Закрито наместване на дислокация на
коляно, патела – 79.76
173. Артротомия за отстраняване на протеза – глезен – 80.07
174. Артротомия за отстраняване на протеза – стъпало и пръст – 80.08
175. Артротомия на тазобедрена става – 80.15
176. Артротомия на коляно – 80.16
177. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял – коляно – 80.46
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178. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял – глезен – 80.47
179. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял – стъпало и пръст – 80.48
180. Синовектомия – тазобедрена става – кости – 80.75
181. Синовектомия – коляно – 80.76
182. Синовектомия – глезен – 80.77
183. Синовектомия – стъпало и пръст – 80.78
184. Остеосинтеза на глезен – 81.11
185. Субталарна остеосинтеза – 81.13
186. Среднотарзална остеосинтеза – 81.14
187. Тарзометатарзална остеосинтеза – 81.15
188. Ме т ат ар з о фа ла н г е а л на о с т е о си н т е за – 81.16
189. Пателарна стабилизация, включително
операция на roux-goldthwait за повтаряща се
дислокация на патела – 81.44
190. Друго възстановяване на колатералните
лигаменти – 81.46
191. Друго възстановяване на глезен – 81.49
192. Ахилотенотомия – 83.11
193. Тенотомия на аддуктор на тазобедрена
става – 83.12
194. Ексцизия на лезия на мускул влагалище – 83.32
195. Ексцизия на лезия на друга мека тъкан – 83.39
196. Друг шев на сухожилие, включително
ахилорафия, апоневрорафия, шев на собствено
пателарно сухожилие, шев на муск. квадрицепс
феморис – 83.64
197. Удължаване на сухожилие – 83.71
198. Скъсяване на сухожилие – 83.72
199. Прикрепване наново на сухожилие – 83.73
200. Прикрепване наново на мускул – 83.74
201. Преместване или трансплантация на
сухожилие – 83.75
202. Друга транспозиция на сухожилие – 83.76
203. Преместване или трансплантация на
мускул – 83.77
204. Друго мускулно преместване – 83.79
205. Сухожилна трансплантация – 83.81
206. Мускулна или фасциална трансплантация – 83.82
207. Възстановяване на су хож и лен ск рипец – 83.83
208. Освобождаване на стъпална деформация,
некласирана другаде, включително операция на
evans за деформирано стъпало – 83.84
209. Друга промяна на дължината на мускул
или сухожилие, включително удължаване на
ахилесово или подколянно сухожилие, скъсяване
на лигаментите на стъпалния свод, пластична
тенотомия на ахилесово сухожилие, пликация
на сухожилие – 83.85
210. Квадрицепспластика – 83.86
211. Дру г и п лас т и ч н и опера ц и и на м ускул – 83.87
212. Други пластични операции на сухожилие,
включително миотенопластика, фиксиране на
сухожилие, тенодеза, тенопластика – 83.88
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213. Ампутация на пръст на стъпало, включително ампутация през метатарзофалангеална
става, ампутация през метатарзална глава, ампутация на стъпало по Ray – 84.11
214. Ампутация през стъпало, включително ампутация на предната част на стъпало, ампутация
през средата на стъпало, ампутация по chopart,
средна тарзална ампутация, трансметатарзална
ампу тация (ампу тация на предната част на
стъпалото, включваща всичките пръсти) – 84.12
215. Дезартикулация на глезен – 84.13
216. Ампутация на глезен през малеолите на
тибия и фибула – 84.14
217. Друга ампутация под коляното – 84.15
218. Ревизия на ампутационен чукан – 84.3
219. Трансплантация на цяла кожа на други
места – 86.63
220. Корекция на синдактилия – 86.85
В. Артроскопски процедури в областта на
скелетно-мускулната система:
221. Артроскопия на рамо – 80.21
222. Артроскопия на лакет – 80.22
223. Артроскопия на китка – 80.23
224. Артроскопия на длан и пръсти – 80.24
225. Артроскопия на тазобедрена става – 80.25
226. Артроскопия на коляно – 80.26
227. Артроскопия на глезен – 80.27
III. Оперативни процедури с голям и много
голям обем и сложност
А. На раменен пояс и горен крайник:
1. Клиновидна остеотомия, скапула, клавикула – 77.21
2. Клиновидна остеотомия, хумерус – 77.22
3. К л и н о в и д н а о с т е о т о м и я , р а д и у с и
улна – 77.23
4. Друго разделяне на кост, скапула, клавикула – 77.31
5. Друго разделяне на кост, хумерус – 77.32
6. Друго разделяне на кост, радиус и улна – 77.33
7. Удължаващи крайника операции, хумерус – 78.32
8. Удължаващи крайника операции, радиус
и улна – 78.33
9. Възстановяващи пластични операции при
псевдоартроза на хумеруса – 78.42
10. Открито наместване на фракту ра без
вът решна фиксаци я, х у мерус – фрак т у ра на
дистален хумерус – 79.21
11. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация: хумерус, скапула, клавикула – 79.31
12. Открито наместване на отделена епифиза,
хумерус – 79.51
13. Открито наместване на дислокация на
рамо; стерно-клавикуларна; акромио-клавикуларна; глено-хумерална става – 79.81
14. Открито наместване на дислокация на
лакът – 79.82
15. Открито наместване на дислокация на
китка – 79.83
16. Артротомия за отстраняване на протеза,
рамо – 80.01
17. Артротомия за отстраняване на протеза,
лакът – 80.02
18. Артродеза на рамо – 81.23
19. Артродеза на лакът – 81.24

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

20. Карпорадиална остеосинтеза – 81.25
21. Артропластика на метакарпофалангеална
и интерфалангеална става с имплантант – 81.71
22. Тотална смяна на китка – 81.73
23. Артропластика на карпална или карпометакарпална става с имплантант – 81.74
24. Възстановяване на рецидивираща луксация на раменна става; акромио-клавикуларна;
глено-хумерална – 81.82
25. Дру га фасц иек т оми я на д лан, вк лю чи т ел но освобож да ва не на кон т ра к т у ра на
Dupuytren – 82.35
26. Реконструкция на сухожилен скрипец,
вк л юч и т ел но реконс т ру к ц и я за опон и ра ща
пластика – 82.71
27. Пластична операция на длан с трансплантат на мускул или фасция – 82.72
28. Пластична операция на длан с друг трансплантат или имплантант, включително сухожилна
трансплантация на длан – 82.79
29. Преместване на пръст, освен палец – 82.81
30. Възстановяване на цепната длан – 82.82
31. Възстановяване на ротаторно влагалище;
ротаторен маншон; сухожилие нa бицепс – 83.63
32. Преместване или трансплантация на сухожилие – 83.75
33. Друга транспозиция на сухожилие – 83.76
34. Преместване или т рансплантаци я на
мускул, включително освобождаване на контрактура на volkmann чрез мускулна трансплантация – 83.77
35. Друго мускулно преместване – 83.79
36. Сухожилна трансплантация – 83.81
37. Мускулна или фасциална трансплантация – 83.82
38. Дру г и п лас т и ч н и опера ц и и на м ус кул – 83.87
39. Други пластични операции на сухожилие,
включително миотенопластика, фиксиране на
сухожилие, тенодеза, тенопластика – 83.88
40. Дезартикулация на китка – 84.04
41. Ампутация през предмишница – 84.05
42. Дезартикулация на лакът – 84.06
43. Ампутация през хумерус, включително
ампутация на мишница – 84.07
44. Ревизия на ампутационен чукан – 84.3
45. Изрязване и подготовка на трансплантат
на краче или ламбо – 86.71
46. Преместване на трансплантат на краче – 86.72
47. Прикрепване на трансплантат на краче
или ламбо към ръка – 86.73
48. Прикрепване на трансплантат на краче
или ламбо на друго място – 86.74
49. Ревизия на трансплантация на краче или
ламбо – 86.75
50. Корекция на синдактилия – 86.85
51. Тотална остектомия, скапула, клавикула – 77.91
52. Тотална остектомия, хумерус – 77.92
53. Тотална остектомия, радиус и улна – 77.93
54. Кост на п ласт ика – скап ула, к лавик ула – 78.01
55. Костна пластика, хумерус – 78.02
56. Костна – пластика радиус и улна – 78.03
57. Тотална смяна на раменна става – 81.80
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58. Частична смяна на раменна става – 81.81
59. Друго възстановяване на раменна става, включително ревизия на артропластика на
рамо – 81.83
60. Тотална смяна на лакътна става – 81.84
61. Ревизия на смяна на става на горен крайник – 81.97
62. Операция за полицизация с пришиване
на нерви и кръвоснабдяване – 82.61
63. Дезартикулация на рамо – 84.08
64. Интерторакоскапуларна ампутация – 84.09
65. Реплантация на палец – 84.21
66. Реплантация на пръст – 84.22
67. Реплантация на предмишница, китка или
длан – 84.23
68. Реплантация на горен крайник – 84.24
Б. На таз и долен крайник:
69. Клиновидна остеотомия, фемур – 77.25
70. Клиновидна остеотомия, тибия и фибула – 77.27
71. К линови дна остеотоми я, тазови кости – 77.29
72. Друго разделяне на кост, фемур – 77.35
73. Друго разделяне на кост, тазови кости – 77.39
74. Биопсия на кост – таз – 77.49
75. Локална ексцизия на лезия или тъкан на
кост – таз кости – 77.69
76. Друга частична остектомия, фемур – 77.85
77. Друга частична остектомия, тазови кости – 77.89
78. Тотална остектомия, тазови кости – 77.99
79. Костна пластика, фемур – 78.05
80. Костна пластика – тибия и фибула – 78.07
81. Костна пластика, тазови кости – 78.09
82 . С к ъ ся в а щ и к ра й н и к а опера ц и и ф е мур – 78.25
83. Скъсяващи крайника операции – тибия
и фибула – 78.27
84. Удължаващи крайника операции – бедро – 78.35
85. Удължаващи крайника операции – тибия
и фибула – 78.37
86. Други възстановяващи или пластични
операции на кост, фемур кости – 78.45
87. Други възстановяващи или пластични
операции на кост, тибиа и фибула – 78.47
88. Други възстановяващи или пластични
операции на кост, тазови кости – 78.49
89. Вътрешна фиксация на кост без наместване
на фрактура, тазови кости – 78.59
90. Открито наместване на фрактура без
вътрешна фиксация, фемур – 79.25
91. Открито наместване на фрактура без вътрешна фиксация – таз – 79.29
92. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, фемур – 79.35
93. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, тибиа и фибула – 79.36
94. Открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация – таз – 79.39
95. Открито наместване на отделена епифиза,
фемур – 79.55
96. Открито наместване на дислокация на
тазобедрена става – 79.85
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97. Открито наместване на дислокация на
коляно – 79.86
98. Открито наместване на дислокация на
глезен – 79.87
99. Артротомия за отстраняване на протеза – тазобедрена става – 80.05
100. Артротомия за отстраняване на протеза – 80.06
101. Разделяне на ставна капсула, лигамент
или хрущял – тазобедрена става кости – 80.45
102. Тройна артродеза – 81.12
103. Артродеза на тазобедрена става – 81.21
104. Артродеза на колянна става – 81.22
105. Възстановяване на тазобедрена става,
некласифицирано другаде – 81.40
106. Възстановяване на коляно „пет-в-едно“ – 81.42
107. Триадно възстановяване на коляно – 81.43
108. Друго възстановяване на круциатните
лигаменти – 81.45
109. Друго възстановяване на коляното – 81.47
110. Ревизия на смяна на тазобедрена става – 81.53
111. Ревизия на смяна на коляно – 81.55
112. Дезартикулация на коляно – 84.16
113. Ампутация над коляното – 84.17
114. Дезартик улаци я на тазобедрена става – 84.18
115. Абдоминопелвична ампутация, включително хемипелвектомия – 84.19
116. Реплантация на пръст на крак – 84.25
117. Реплантация на стъпало – 84.26
118. Реплантация на глезен или подбедрица – 84.27
119. Реплантация на бедро – 84.28
120. Изрязване и подготовка на трансплантат
на краче или ламбо – 86.71
121. Прикрепване на трансплантат на краче
или ламбо на друго място – 86.74
122. То та л на см я на на тазобед рена с тава – 81.51
123. Частична смяна на тазобедрена става – 81.52
124. Тотална смяна на коляно, включително
бикомпартиментно, трикомпартиментно, еднокомпартиментно (полустава) – 81.54
125. Артроскопски процедури при артроскопска реконструкция, включително артроскопия
на рамо – 80.21, артроскопия на лакет – 80.22,
артроскопия на китка – 80.23, артроскопия на
длан и пръсти – 80.24, артроскопия на тазобедрена става – 80.25, артроскопия на коляно – 80.26,
артроскопия на глезен – 80.27
126. Спинална остеосинтеза на атлас – епистрофеус – 81.01
127. Друга шийна остеосинтеза, предна техника – 81.02
128. Друга шийна остеосинтеза, задна техника – 81.03
129. Дорзална и дорзолумбална остеосинтеза,
предна техника – 81.04
130. Дорзална и дорзолумбална остеосинтеза,
задна техника – 81.05
131. Лумбална и лумбосакрална остеосинтеза,
предна техника – 81.06
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132. Лумбална и лумбосакрална остеосинтеза, латерална техника – трансверзален процесус – 81.07
133. Лумбална и лумбосакрална остеосинтеза,
задна техника – 81.08
134. Повторна спинална остеосинтеза на
атлас – епистрофеус – 81.31
135. Друга повторна шийна остеосинтеза,
предна техника – 81.32
136. Друга повторна шийна остеосинтеза,
задна техника – 81.33
137. Повторна дорзална и дорзолумбална
остеосинтеза, предна техника – 81.34
138. Повторна дорзална и дорзолумбална
остеосинтеза, задна техника – 81.35
139. Повторна лумбална и лумбосаркална
остеосинтеза, предна техника – 81.36
140. Повторна лумбална и лумбосаркална
остеосинтеза, латерална техника – трансверзален
процесус – 81.37
141. Повторна лумбална и лумбосаркална
остеосинтеза, задна техника – 81.38
142. 360º спинална остеосинтеза с единичен
инцизионен достъп – 81.61
143. Остеосинтеза или повторна остеосинтеза
на 2 – 3 прешлена – 81.62
144. Остеосинтеза или повторна остеосинтеза
на 4 – 8 прешлена – 81.63
145. Остеосинтеза или повторна остеосинтеза
на 9 или повече прешлена – 81.64
Раздел IV
Общи изисквания за извършване на оперативна
дейност в зависимост от обема и сложността на
осъществяваните операции
1. Изисквания за извършване на малки по
обем и сложност операции:
1.1. Екипът включва: оператор, асистент (при
необходимост), операционна сестра, санитар.
Операторът може да бъде с придобита специалност по ортопедия и травматология, но може и
да е специализант по ортопедия или хирургия,
работещ под контрола на специалист.
1.2. Операционната зала трябва да разполага
със следното оборудване: операционна маса, операционна лампа, анестезиологична екипировка
(наркозен апарат, монитор, дефибрилатор) и общ
хирургически инструментариум.
1.3. Предоперативни изследвания и подготовка
се извършват с съответствие с изискванията на
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
1.3.1. Анестезията може да бъде местна или
регионална.
1.4. Необходими инструментариум и консумативи:
1.4.1. Общ хирургически инструментариум:
1.4.1.1. Основни ортопедични инструменти и
консумативи – распаториум, длета, чук, К – игли,
бормашина, гипсорезачка и други.
1.4.1.2. Транспортни и дефинитивни шини,
гипсови бинтове, стерилен превързочен материал.
1.5. Периоперативни дейности:
1.5.1. антибиотична профилактика с еднократна доза широкоспектърен антибиотик – по
показания;
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1.5.2. антиагрегантна профилактика;
1.5.3. антикоагулантна профилактика – по
показания.
2. Изисквания за извършване на средни по
обем и сложност операции:
2.1. Екипът включва: оператор, един или
двама асистенти, операционна сестра, санитар.
Операторът трябва да бъде лекар с придобита
специалност „Ортопедия и травматология“ или
специализант, работещ под контрола на лекар
специалист по ортопедия и травматология.
2.2. Операционната зала трябва да разполага
със стандартното оборудване за ортопедичнотравматологична операционна зала: ортопедична
маса, електротермокаутер, за операции, изискващи флуороскопски контрол – телевизионна
рентгенова уредба, специализирана апаратура
по профила на операцията.
2.3. Предоперативни изследвания и подготовка
се извършват с съответствие с изискванията на
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
2.3.1. Анестезията може да бъде обща, регионална или проводна. Осъществява се от екип
в съответствие с изискванията на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
2.4. Необходими инструментариум и консумативи:
2.4.1. стандартен хирургичен инструментариум
и консумативи;
2.4.2. базов ортопедичен инструментариум и
консумативи;
2.4.3. специа лизи ран инст ру мен тари у м и
импланти по профила на операцията (видове
остеосинтези).
2.5. Периоперативни дейности:
2.5.1. антибиотична профилактика с еднократна доза широкоспектърен антибиотик;
2.5.2. антикоагулантна профилактика.
3. Изисквания за извършване на големи и
много големи по обем и сложност операции:
3.1. Екипът включва: оператор, от един до
трима асистенти, операционна сестра, а при необходимост и втора сестра, санитар. Операторът
задължително е лекар специалист по ортопедия
и травматология, притежаващ допълнителна
квалификация за извършване на съответната
специфична дейност. Най-малко един от асистентите трябва да е с придобита специалност по
ортопедия и травматология.
3.1.1. При много голяма операция трябва
да бъде осигурена възможност за оказване на
високоспециализирана консултативна помощ.
3.1.2. При показания се осигурява интердисциплинарен екип от специалисти в различни
сфери на хирургията.
3.1.3. Водещата операционна сестра трябва
да е с опит и квалификация по профила на
операцията.
3.2. Операционната зала трябва да разполага
с оборудване за специализирана ортопедичнотравматологична операционна зала:
3.2.1. ортопедична маса, телевизионна рентгенова уредба, електротермокаутер;
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3.2.2. високоспециализирана апаратура по
профила на операцията: артроскоп с аксесоари,
специализирана силова апаратура (римери и
други), С рамо, операционен микроскоп, Cellsaver (при необходимост).
3.3. Предоперативни изследвания и подготовка се извършват в съответствие с изискванията на медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.
3.3.1. Анестезията може да бъде обща, спинална или епидурална. Осъществява се от екип
в съответствие с изискванията на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
3.4. Необходими инструментариум и консумативи: пълен набор от специализиран инструментариум и импланти по профила на операцията
с осигурена комплексност на инструменталните
сетове и наборите за имплантиране.
3.5. Периоперативни дейности:
3.5.1. задължителна периоперативна антибиотична профилактика;
3.5.2. задължителна антикоагулантна профилактика.
3.6. Следоперативно настаняване на болния
в клиника (отделение) за интензивно лечение с
високо ниво на мониторинг и реанимационни
грижи – по показания и преценка.
Раздел V
Процедури по МКБ-9 КМ в обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“,
които могат да бъдат изпълнявани в болнични
структури по нива на компетентност
1. Процедури, които могат да се извършват
в структура от I ниво на компетентност: 77.03.;
77.04.; 77.09.; 77.18.; 77.29.; 77.39.; 77.64.; 77.69.;
77.84.; 77.89.; 77.99.; 78.09.; 78.24.; 78.29.; 78.49.;
78.54.; 78.64.; 78.74.; 78.79.; 79.01.; 79.02.; 79.07.;
79.17.; 79.18.; 79.23.; 79.24.; 79.34.; 79.38.; 79.61.;
79.62.; 79.63.; 79.64.; 79.67.; 79.68.; 79.71.; 79.72.;
79.84.; 79.88.; 80.74.; 81.94.; 82.02.; 82.10.; 82.11.;
82.46.; 83.01.; 83.02.; 83.03.; 83.14.; 83.18.; 83.31.;
83.5.; 83.65.; 84.01.; 84.02.; 86.59.
1.1. Процедури, които могат да се извършват в
структура от I ниво на компетентност в условия
на спешност: 77.19.; 77.24.; 78.12.; 78.13.; 78.15.;
78.17.; 78.18.; 78.51.; 78.52.; 78.53.; 78.55.; 78.56.;
78.57.; 78.58.; 78.61.; 78.62.; 78.63.; 78.65.; 78.66.;
78.67.; 78.68.; 78.69.; 79.05.; 79.06.; 79.09.; 79.15.;
79.16.; 79.21.; 79.22.; 79.26.; 79.27.; 79.33.; 79.37.;
79.39.; 79.41.; 79.42.; 79.45.; 79.46.; 79.49.; 79.52.;
79.53.; 79.54.; 79.56.; 79.65.; 79.66.; 79.75.; 79.76.;
81.93.; 82.21.; 82.41.; 83.42.; 83.19; 83.64.; 84.11.;
84.12.; 84.13.; 84.14.
2. Процедури, които могат да се извършват
в структура от II ниво на компетентност: 03.53.;
04.03.; 04.06.; 04.07.; 04.2.; 04.3.; 04.4.; 04.43.; 04.44.;
04.49.; 04.5.; 04.6.; 04.7.; 04.74.; 04.75.; 04.76.; 05.29.;
77.01.; 77.02.; 77.03.; 77.05.; 77.06.; 77.07.; 77.08.;
77.09.; 77.14.; 77.15.; 77.16.; 77.17.; 77.19.; 77.24.; 77.26.;
77.28.; 77.34.; 77.36.; 77.37.; 77.38.; 77.41.; 77.42.;
77.43.; 77.45.; 77.47.; 77.48.; 77.51.; 77.52.; 77.53.;
77.54.; 77.56.; 77.57.; 77.58.; 77.59.; 77.61.; 77.62.;
77.63.; 77.65.; 77.66.; 77.67.; 77.68.; 77.81.; 77.82.;
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77.83.; 77.86.; 77.87.; 77.88.; 77.94.; 77.96.; 77.97.;
77.98.; 78.04.; 78.06.; 78.08.; 78.12.; 78.13.; 78.15.;
78.17.; 78.18.; 78.20.; 78.22.; 78.23.; 78.28.; 78.34.;
78.38.; 78.39.; 78.44.; 78.46.; 78.48.; 78.51.; 78.52.;
78.53.; 78.55.; 78.56.; 78.57.; 78.58.; 78.61.; 78.62.;
78.65.; 78.66.; 78.67.; 78.68.; 78.69.; 78.71.; 78.72.;
78.73.; 78.75.; 78.76.; 78.77.; 78.78.; 78.91.; 78.92.;
78.93.; 78.95.; 78.96.; 78.97.; 78.98.; 79.05.;79.06.;
79.09.; 79.15.; 79.16.; 79.22.; 79.26.; 79.27.; 79.33.;
79.37.; 79.41.; 79.42.; 79.45.; 79.46.; 79.49.; 79.52.;
79.53.; 79.54.; 79.56.; 79.59.; 79.65.; 79.66.; 79.75.;
79.76.; 80.04.; 80.07.; 80.08.; 80.11.; 80.12.; 80.13.;
80.15.; 80.16.; *80.21.; *80.22.; *80.23.; *80.24.; *80.25.;
*80.26.; *80.27.; 80.41.; 80.42.; 80.43.; 80.46.; 80.47.;
80.48.; 80.73.; 80.75.; 80.76.; 80.77.; 80.78.; 81.11.;
81.13.; 81.14.; 81.15.; 81.16.; 81.26.; 81.27.; 81.28.;
81.44.; 81.45.; 81.46.; 81.47.; 81.49.; *81.51.; *81.52.;
*81.54.; 81.72.; 81.75.; 81.93.; 82.21.; 82.22.; 82.32.;
82.33.; 82.41.; 82.42.; 82.43.; 82.51.; 82.52.; 82.54.;
82.55.; 82.57.; 82.59.; 82.83.; 82.84.; 82.91.; 83.11.;
83.12.; 83.15.; 83.17.; 83.19.; 83.32.; 83.39.; 83.41.;
83.42.; 83.43.; 83.44.; 83.45.; 83.61.; 83.62.; 83.64.;
83.71.; 83.72.; 83.73.; 83.74.; 83.75.; 83.76.; 83.77.;
83.79.; 83.82.; 83.83.; 83.84.; 83.85.; 83.86.; 83.89.;
83.91.; 83.92.; 83.93.; 83.99.; 84.00.; 84.03.; 84.10.;
84.11.; 84.12.; 84.13.; 84.14.; 84.15.; 86.22.; 86.4.;
86.61.; 86.63.; 86.66.; 86.93.
2.1. Процедури, които могат да се извършват в
структура от II ниво на компетентност в условия
на спешност: 77.12.; 77.13.; 77.22.; 77.23.; 77.29.;
77.32.; 77.33.; 77.99.; 78.09.; 78.49.; 78.59.; 79.11.;
79.12.; 79.21.; 79.25.; 79.29.; 79.31.; 79.32.; 79.35.;
79.36.; 79.55.; 79.81.; 79.82.; 79.83.; 79.86.; 79.87.;
80.81.; 80.82.; 80.83.; 81.23.; 81.24.; 81.25.; 81.40.;
81.42.; 81.43.; 81.71.; 81.74.; 81.82.; 82.35.; 83.13.;
83.63.; 83.8.; 83.81.; 83.87.; 83.88.; 84.00.; 84.04.;
84.05.; 84.06.; 84.07.; 84.16.; 84.17.; 84.3.; 86.85.
3. Процедури, които се извършват в структура
от III ниво на компетентност: 03.01.; 03.09.; 03.1.;
03.29.; 77.11.; 77.12.; 77.13.; 77.21.; 77.22.; 77.23.;
77.25.; 77.27.; 77.29.; 77.31.; 77.32.; 77.33.; 77.35.;
77.39.; 77.49.; 77.69.; 77.85.; 77.89.; 77.91.; 77.92.;
77.93.; 77.95.; 77.99.; 78.01.; 78.02.; 78.03.; 78.05.;
78.07.; 78.09.; 78.25.; 78.27.; 78.33.; 78.35.; 78.37.;
78.41.; 78.42.; 78.45.; 78.47.; 78.49.; 78.59.; 79.11.;
79.12.; 79.21.; 79.25.; 79.29.; 79.31.; 79.32.; 79.35.;
79.36.; *79.39.; 79.51.; 79.55.; 79.69.; 79.81.; 79.82.;
79.83.; *79.85.; 79.86.; 79.87.; 80.01.; 80.02.; 80.05.;
80.06.; 80.45.; 80.81.; 80.82.; 80.83.; 81.04.; 81.05.;
81.06.; 81.07.; 81.08.; 81.12.; 81.21.; 81.22.; 81.23.;
81.24.; 81.25.; 81.34.; 81.35.; 81.36.; 81.37.; 81.38.;
81.40.; 81.42.; 81.43.; *81.53.; *81.55.; 81.61.; 81.62.;
81.63.; 81.64.; 81.71.; 81.73.; 81.74.; 81.80.; 81.81.;
81.82.; 81.83.; 81.84.; 81.85.; 81.97.; 82.35.; 82.61.;
82.69.; 82.71.; 82.72.; 82.79.; 82.81.; 82.82.; 83.13.;
83.63.; 83.75.; 83.76.; 83.77.; 83.79.; 83.81.; 83.82.;
83.87.; 83.88.; 84.04.; 84.05.; 84.06.; 84.07.; 84.08.;
84.09.; 84.16.; 84.17.; 84.18.; 84.19.; *84.21.; *84.22.;
*84.23.; *84.24.; *84.25.; *84.26.; *84.27.; *84.28.;
84.3.; 86.71.; 86.72.; 86.73.; 86.74.; 86.75.; 86.85.
4. За процедурите, означени със символа „*“,
се изисква допълнителна квалификация.
9187

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

НАРЕДБА № 10
от 4 ноември 2016 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Ушно-носно-гърлени болести“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ съгласно приложението.
(2) Дейността по ушно-носно-гърлени болести се осъществява при спазване на стандарта
по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни
заведения, в които се осъществява дейност
по ушно-носно-гърлени болести.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и
отменя Наредба № 35 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носногърлени болести“ (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.;
изм. и доп., ДВ, бр. 65 и 92 от 2010 г., бр. 32
от 2014 г., бр. 37 от 2016 г.).
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
§ 4. За нарушение или неизпълнение на
разпоредбите на тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 5. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ или комплексният 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 лаборатория 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 задължително се обезпечава 24-часово осъществяване
на дейностите по клинична лаборатория за
нуждите на структурата по ушно-носно-гърлени болести.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория,
определени с Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
Министър:
Петър Москов
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“
Въведение
Медицинският стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ има за цел да формулира норми,
важащи за лекарите с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести, работещи в лечебни
заведения, в които се осъществяват дейности по
„Ушно-носно-гърлени болести“, независимо от
обема на извършваната в тях консервативна и/
или оперативна дейност.
Раздел I
Медицинска специалност „Ушно-носно-гърлени
болести“ и изисквания към медицинските специалисти, които извършват дейности по тази
специалност
1. Дефиниция на специалността: Медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ се
занимава с диагностиката, консервативното и хирургичното лечение на заболяванията от областта
на ушно-носно-гърлените болести. Медицинската
специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ се
придобива от медицински специалисти с висше
образование „Медицина“ съгласно действащата
нормативна уредба. Специалността включва:
1.1. Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на ушно-носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора
за всеки пациент със заболяване от областта на
ушно-носно-гърлените болести.
1.2. Изследване и определяне на функцията на
слуховия и вестибуларния анализатор, слухопротезиране – специфична дейност за специалността.
1.3. Медицинска експертиза:
1.3.1. експертиза на работоспособността;
1.3.2. съдебномедицинска експертиза.
1.4. Консултативна и методична помощ:
1.4.1. пряко или по документи консултиране
на клинични случаи по искане на лекуващ лекар
(екип) или консултации на пациент с ушноносно-гърлено заболяване в друга клиника или
отделение;
1.4.2. подпомагане организацията на плановите
и спешните медицински дейности.
1.5. Реконструктивна и функционална хирургия
„Ушно-носно-гърлени болести“. Извършва се на
територията на лечебно заведение, осъществяващо дейност по специалността „Ушно-носно-гърлени болести“, и води до промяна на външния
естетичен вид на лицето на пациента.
1.6. Дейности в областта на общественото
здравеопазване.
1.7. Научно-преподавателска дейност в област
та на ушно-носно-гърлените болести.
2. Професионална квалификация по ушноносно-гърлени болести и нива на оказваната
медицинска помощ:
2.1. Лечебна дейност на пациенти с ушно-носно-гърлени заболявания се оказва от лекари със
следната професионална квалификация:
2.1.1. общопрактикуващ лекар;
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2.1.2. лекар, специализиращ „Ушно-носногърлени болести“;
2.1.3. лекар с призната специалност по ушноносно-гърлени болести;
2.1.4. лекар с призната специалност по ушноносно-гърлени болести с допълнителна квалификация;
2.1.5. консултант – лекар със специалност,
различна от ушно-носно-гърлени болести.
2.2. Медицинска помощ по ушно-носно-гърлени болести се оказва от:
2.2.1. общопрактикуващ лекар, който може
да извършва следните дейности по ушно-носногърлени болести:
а) ориентировъчно изследване на слуха с
говор и шепот;
б) ориентировъчна отоскопия;
в) ориентировъчна риноскопия;
г) оглед и палпаторно изследване на горна и
долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли,
устна кухина, език, тонзили, фаринкс;
д) предна тампонада на носа;
е) търсене на рискови фактори за УНГ заболявания и вродени такива;
ж) насочване за консултации със специалист;
з) разпознаване на случаи със спешна УНГ
патология и насочване за консултация със специалист;
2.2.2. лекар, специализиращ ушно-носно-гърлени болести, който извършва дейност по ушноносно-гърлени болести (диагностично-лечебни
процедури) под професионалното ръководство на
лекар с призната специалност по „Ушно-носногърлени болести“ в съответствие с действащата
нормативна уредба и съответната програма за
обучение;
2.2.3. лекар с призната специалност по ушноносно-гърлени болести, който извършва дейност
по ушни, носни и гърлени болести (диагностично-лечебни процедури) самостоятелно; обемът
на дейности зависи от вида и структурата на
лечебното заведение;
2.2.4. лекар-консултант с призната специалност
по „Ушно-носно-гърлени болести“ с допълнителна квалификация, който извършва дейности
по ушно-носно-гърлени болести (диагностичнолечебни процедури) самостоятелно, с висока
степен на професионална компетентност и може
да консултира други лечебни заведения.
3. Следдипломната квалификация и продължаващото обучение се осъществяват по ред,
определен в нормативна уредба.
4. Дейности, за които е необходима допълнителна квалификация и които се осъществяват
в обособени области по специалността „Ушноносно-гърлени болести“:
4.1. Дейности в обособени области на специалността „Ушно-носно-гърлени болести“:
4.1.1. отоневрология – диагноза, консервативно, хирургично лечение; първична и вторична
профилактика;
4.1.2. аудиология; слухопротезиране – диагноза, консервативно, хирургично лечение; първична
и вторична профилактика; медицинска и социална рехабилитация;
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4.1.3. фониатрия – диагноза, консервативно,
хирургично лечение; първична и вторична профилактика; медицинска и социална рехабилитация;
4.1.4. детски ушно-носно-гърлени болести – диагноза, консервативно и оперативно лечение;
първична и вторична профилактика;
4.1.5. онкология в областта на ушно-носногърлените болести – диагноза, консервативно
и оперативно лечение; първична и вторична
профилактика;
4.1.6. пластично-възстановителна хирургия
на глава и шия;
4.1.7. ендоскопия на ЛОР органите – бронхоскопия, ларингоскопия, назо-синусоскопия,
оперативно лечение, първична и вторична профилактика.
Раздел II
Изисквания към лечебните заведения за упражняване на медицинската специалност „Ушноносно-гърлени болести“: материално-техническа
база, инсталационни съоръжения, организация
на работа, човешки ресурси
5. Лечебни заведения за извършване на медицинска дейност в областта на ушно-носногърлените болести:
5.1. Амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ по ушно-носногърлени болести: амбулатория за специализирана
медиц инска помощ по у шно -носно -г ърлени
болести (индивидуална или групова практика),
ушно-носно-гърлен кабинет в медицински център (МЦ), медико-дентален център (МДЦ) или
диагностично-консултативен център (ДКЦ).
5.2. Помещения, които може да се разкриват
в амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ по ушно-носно-гърлени
болести:
5.2.1. ушно-носно-гърлен кабинет за прегледи
(мин. площ 12 кв. м);
5.2.2. ушно-носно-гърлен кабинет с манипулационна;
5.2.3. амбулаторна операционна.
5.3. Изисквания към устройството на помещенията:
а) минималната светла височина на помещенията на ушно-носно-гърлен кабинет е 2,20 м, а
в рамките на МЦ, МДЦ и ДКЦ – 2,50 м;
б) минималната площ на операционна за амбулаторни операции е 12 кв. м, а минималната
светла височина – 2,50 м;
в) стените на манипулационната, амбулаторната операционна, стерилизационната, санитарния
възел, както и зоните за санитарните прибори
се изпълняват с покрития, позволяващи влажно
почистване и дезинфекция; стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение
и наблюдение, на регистратурата и чакалнята и
на коридорите се изпълняват с латексова боя и с
други покрития, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
г) подовите настилки в кабинета, манипулационната, амбулаторната операционна, стерилизационната и санитарните възли са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

дезинфекция; в тези помещения не се допускат
подови настилки на текстилна основа; в останалите помещения подовите настилки трябва
са топли, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция;
д) осветлението в различните видове помещения отговаря на съответните нормативни
изисквания; допуска се да бъдат без естествено
осветление следните помещения: санитарен възел, апаратни, складове, сервизни помещения и
други неработни помещения;
е) в помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация;
ж) всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла
и студена вода, отговаряща на изискванията на
вода за пиене;
з) помещенията се обзавеждат с мебели и
съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
и) в МЦ, МДЦ или ДКЦ задължително се
осигуряват складови помещения или обособено място за разделно съхранение на чистия и
използвания постелъчен инвентар и работно
облекло, включително обвивки на инвентара,
както и за съхранение на съдовете и препаратите
за почистване и дезинфекция на помещенията.
5.3.1. Инста лационни изиск вани я – отоплителните, вентилационните, к лиматичните,
водопроводните и канализационните инсталации, електрозахранването и електрическите
уреди да отговарят на съответните нормативни
изисквания.
5.3.2. Изисквания към извършването на някои
дейности:
а) при работа в лечебно заведение за извънболнична помощ, което извършва дейности по
ушно-носно-гърлени болести, се спазват съответните подзаконови нормативни актове за
начини и средства за дезинфекция в лечебните
заведения и за здравни норми и изисквания при
провеждане на стерилизация;
б) битовите отпадъци и опасните отпадъци
от медицинската дейност се събират и временно
се съхраняват разделно на определени за целта
места; отпадъците от медицинската дейност задължително се обеззаразяват с дезинфекционни
средства, разрешени от МЗ, и се опаковат по
начин, който не допуска контакт с тях; опасните
отпадъци от медицинската дейност се предават на
лицензирани фирми за последващото третиране.
5.4. Структури в лечебни заведения за болнична помощ по ушно-носно-гърлени болести:
5.4.1. Отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести в лечебни заведения за болнична
помощ:
5.4.1.1. помещенията в тях отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване
и обзавеждане на строителните, хигиенните и
експлоатационните изисквания;
5.4.1.2. клиниките и отделенията по ушноносно-гърлени болести имат болнични стаи и
болнични легла;
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5.4.1.3. минималната площ за един болен в
самостоятелна стая и в стая с две и повече легла е съгласно действащата нормативна уредба;
5.4.1.4. всяка клиника (отделение) по ушноносно-гърлени болести разполага със следните
помещения: стая за изследване, манипулационна,
помещения за допълнителна специализирана
апаратура, сестринска работна стая, кабинет на
началник-клиника/отделение (препоръчително),
лекарски кабинети, съблекалня, кухненски офис,
санитарни помещения за персонала, помещения
за дезинфекция, складове, коридори, като за
детски ушно-носно-гърлени клиники/отделения
е задължителна стая-изолатор при повече от
20 легла;
5.4.1.5. ц ялостната организаци я и ред за
работа в отделение (клиника) по ушно-носногърлени болести се определя от правилник за
устройството, дейността и вътрешния ред на
съответното лечебно заведение и правилник за
устройството, дейността и вътрешния ред на
съответното отделение/клиника;
5.4.1.6. всяка стая се оборудва със средства
за дезинфекция на ръцете; подовата настилка,
стените и мебелите са от материали, позволяващи
ежедневно влажно измиване и дезинфекция; на
това условие задължително отговарят и стените
в манипулационната, сервизните помещения,
както и разгънатите на територията на отделенията (клиниката) диагностични кабинети и
лаборатории.
5.4.1.7. Необходимо е да бъдат осигурени:
а) мивки с течаща студена и топла вода във
всички помещения на отделение/клиника по
ушно-носно-гърлени болести с изключение на
коридори, складове, съблекални;
б) централно и локално осветление в болничните стаи, манипулационна, превързочни,
лек арск и к аби не т и с ъгласно нормат и вн и т е
изисквания;
в) аварийно осветление за ст ру к т у ра по
интензивно лечение (съгласно нормативните
изисквания);
г) резервен енергоизточник (локален, общоболничен);
5.4.1.8. мебелите и медицинското оборудване
отговарят на предмета на дейност на отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести и
позволяват влажно почистване и дезинфекция;
5.4.1.9. отделението/клиниката по ушно-носно-гърлени болести разполага със средства за
измиване и дезинфекция, а персоналът изучава
и спазва принципите за асептика и антисептика;
5.4.1.10. отделение/клиника по ушно-носногърлени болести разполага задължително със:
а) вътрешнокомуникативни връзки (телефони
и др.) между кабинети, манипулационна, операционен блок, отделения за интензивно лечение,
централно отделение за интензивно лечение на
болницата, приемен кабинет;
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б) инсталация за повикване в болничните
стаи (светлинно-информационна, светлинноблокираща, звукова, комбинирана);
в) при оказване на медицинска помощ на
пациенти със спешни състояния е задължително
наличието на система за бързо и едновременно
повикване на необходимия екип;
5.4.1.11. чрез сигнализиращите системи и
постоянното наблюдение от медицинските сестри се осигурява бърз контакт между лекар и
хоспитализиран пациент при възникнали спешни
състояния;
5.4.1.12. задължително се изолират болните
със септични състояния и усложнения в септични
стаи, обслужват се по възможност от отделен
персонал, с отделна количка, инструменти и
материали за превръзка, с допълнителни дрехи
(препоръчително за еднократна употреба) на
персонала и ръкавици, с отделно сортиране и извозване на мръсно бельо и отпадъчни материали;
5.4.1.13. еднодневна хирургия може да се изпълнява в клиники/отделения по ушно-носногърлени болести или в обособени хирургични
отделения в лечебни заведения за болнична
помощ или от лечебни заведения за извънболнична помощ, които имат налична амбулаторна
операционна зала и инструментариум, място за
неколкочасов престой и наблюдение на пациентите след анестезия и хирургическа намеса,
стая за персонала, склад, сервизни помещения.
5.4.1.14. Други изисквания към клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести:
а) клиника/отделение по ушно-носно-гърлени
болести – база за обучение трябва да осигурява
още:
1. образование и подготовка на специалисти
в областта на ушно-носно-гърлените болести и
съответните дейности;
2. постоянна научна дейност (клинична и
експериментална) в областта на ушно-носногърлените болести;
б) клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болест и – база за обу чение т рябва да
има възможности за обучение на студенти и
специализанти – лекционни и семинарни зали,
библиотека, компютри, интернет.
5.5. Оперативна дейност – ушно-носно-гърлени операции се извършват в обособени територии
на лечебните заведения:
а) в лечебни заведения за специализирана
извънболнична помощ по ушно-носно-гърлени
болести – към кабинети с обособени амбулаторни
операционни или обща за лечебното заведение
обособена операционна зала или блок (амбулаторна операционна);
б) в лечебни заведени я за болнична помощ – към консултативен кабинет с обособена
амбулаторна операционна и в операционна зона
(собствена операционна зала/и на отделението
по ушно-носно-гърлени болести, собствен или в
рамките на общоболничен операционен блок);
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5.5.1. мястото за извършване на ушно-носногърлена хирургическа намеса трябва да отговаря
на изискванията за оборудване, хирургически
инструментариум, консумативи, пространствени,
комуникационни и хигиенни условия за безпроблемно извършване на операция с необходимия
обем и сложност;
5.5.2. операционната зала се разполага в изолирана, но удобна за комуникация територия на
лечебното заведение; при наличие на отделение/
клиника по ушно-носно-гърлени болести се препоръчва формирането на отделен операционен
блок, концентриращ персонал и дейности със
специфични изисквания;
5.5.3. всяка клиника (отделение) по ушноносно-гърлени болести е препоръчително да
разполага най-малко с две операционни зали – за
асептични и септични операции, или да ползва
операционни я блок на съответното лечебно
заведение;
5.5.4. операционната зона или блок включва:
а) опера ц ион н и за л и: п репор ъч и т ел но е
всяка зала да има два входа/изхода, водещи
към помещение за предоперативна подготовка
на болния и помещение за подготовка на УНГ
хирургичния екип;
б) помещение за подготовка на хирургичния
екип, оборудвано с мивки с течаща студена и
топла вода с кранове, задвижвани с лакът, крак
или фотоклетка; шапки и маски, огледало;
в) наличието на помещение или обособена
част от него за предоперативна подготовка на
болния (с излази на инсталации за кислород,
за сгъстен въздух и за аспирация); мобилна лежаща количка; консумативи за подготовка на
болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби
за интубация);
г) помещения за следоперативно наблюдение/
събуждане, оборудвано с мобилни болнични
легла, монитори за контрол на жизнените функции, излази на инсталации за кислород, сгъстен
въздух и аспирация;
д) териториално мястото, където се извършва
ушно-носно-гърлена хирургическа намеса, трябва
да позволява безпроблемно транспортиране от
подготвителна стая/зала към операционна зала,
от последната – към стая/зала за възстановяване от анестезия, към структура за интензивно
лечение или към болнична стая в стационар по
ушно-носно-гърлени болести;
5.5.5. операционният блок разполага задължително със:
а) комбинирано осветление в операционните
зали; локалното осветление се осигурява от операционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки
от които с мощност 100 W;
б) аварийно, резервно осветление (чрез бързодействащи мотор-генератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии);
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в) бактерицидни лампи за всяка операционна
зала, помещение за предоперативна подготовка
на болния и за подготовка на хирургичния екип,
помещение за наблюдение/събуждане на болните,
стая за миене на инструменти и съдове;
г) източници на електричество („шуко“ контакти) – 6 бр. във всяка операционна зала;
д) излази за кислород, за сгъстен въздух, за
двуазотен окис, за аспирация – най-малко по
един за всяка операционна маса, в помещението
за предоперативна подготовка (и за всяко легло
в стаята за наблюдение/събуждане на болния);
е) самостоятелна проточно-смукателна въздухопреработваща система за проветряване на
всяко помещение и за отвеждане извън сградата
на издишваните от болния газове (задействана
със сгъстен въздух с остатъчно налягане 0,5 МРа);
препоръчително е разполагането на климатична
инсталация във всяка операционна зала;
ж) източници за топла и студена вода в предоперационното помещение на всяка зала с мивки;
5.5.6. в операционната зона трябва да се
създава система за вътрешни и външни комуникации както между операционните зали, така
и с външни звена за диагностика, консултации,
снабдяване и др.;
5.5.7. операционният блок ползва централна
стерилизация, но разполага и с допълнителен
стерилизатор или автоклав за малки обеми;
5.5.8. в операционния блок се спазват правилата за асептика и антисептика:
а) всяка операционна зала се почиства, измива
и дезинфектира текущо след всяка операция, а
веднъж седмично се подлага на щателно почистване и дезинфекция;
б) след извършване на септична операция
операционната зала се подлага на цялостно
почистване, измиване и дезинфекция, като се
прекратява ползването є за нови операции до
завършване на процедурата;
в) апаратурата и техниката в операционните
зали (операционни маси, лампи, електрокаутери,
анестезиологичен апарат и количка, транспортни
колички, допълнителна апаратура за диагностика и операция) се почистват и дезинфектират
ежедневно;
г) в операционния блок персоналът влиза и
работи само със специално облекло и обувки;
д) след всяка операция микрохирургичните
инструменти подлежат на механично почистване
и измиване, което се извършва от операционната
медицинска сестра;
е) асептиката и антисептиката се контролират
периодично (регионални здравни инспекции,
вътреболничен контрол);
ж) на периодичен контрол подлежат: ръцете на
хирургичния екип след измиване, а персоналът
на операционния блок – за заразоносителство;
5.5.9. достъпът до операционния блок е ограничен; право да влизат в него имат: постоянно
работещият персонал; членовете на хирургичния
и анестезиологичния екип; специализанти и
студенти; повиканите консултанти; пациентите
за операция;
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5.5.10. потокът на движение на персонала и
пациентите в съответната структура се регламентира от ръководителя на структурата на лечебното
заведение и се утвърждава от ръководителя на
лечебното заведение;
5.5.11. качеството на лечебната дейност по
ушно-носно-гърлени болести се гарантира от
спазване на следните изисквания:
а) напускайки операционния блок, персоналът,
работещ там, минава отново през съблекалнята
за подмяна на операционните дрехи и обувки
(калцуни);
б) посоката на движение на болния е: през
санитарно-пропускателен вход към операционната зала или към помещения за предоперативна
подготовка; след завършване на подготовката
болният се въвежда в операционната зала; след
завършване на операцията се извежда в зала
(стая) за наблюдение/събуждане в рамките на
операционния блок или към отделението за
интензивно лечение.
6. Изисквания към персонала в клиника/
отделение по ушно-носно-гърлени болести:
6.1. Клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести:
6.1.1. началник на клиника по ушно-носногърлени болести е лекар с призната специалност
по ушно-носно-гърлени болести, хабилитирано
лице; началник на отделение по ушно-носногърлени болести е лекар с призната специалност
по ушно-носно-гърлени болести;
6.1.2. в клиника/отделение по ушно-носногърлени болести работят лекари със и без придобита специалност;
6.1.3. лекарите и медицинските сестри осигуряват комплексни и цялостни грижи за пациентите по отношение на диагностичните изследвания, лекарственото и оперативното лечение,
предоперативните и следоперативните грижи
и процедури, диетичния и рехабилитационния
режим и процедури;
6.1.4. медицинската сестра в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести ежедневно
наблюдава общото състояние на болния, притежава компетентност да проследява оперирани болни и оценява тяхното състояние, следи
основни параметри в пред- и следоперативния
период (пулсова честота, температура, честота
на дишането, диуреза, специфични показатели),
регистрира резултатите и сигнализира на лекар
при отклонение от нормата;
6.1.5. помощният медицински персонал (санитари) няма достъп до леглото и храната на
болните; той изпълнява задачи, свързани с хигиенно обслужване, и технически задачи, възложени
от медицинска сестра или лекар.
6.2. Операционна зала:
6.2.1. При наличие на собствена операционна
зала тя се ръководи от началник, който е лекар
с призната специалност по ушно-носно-гърлени
болести. Той носи отговорност за организацията
на работата, реда и дисциплината, спазването
на правилата за асептиката и антисептиката. В
малки отделения с една или две операционни
зали в общоболничния операционен блок се
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определя отговорник за операционната зала
на функционален принцип, пряко подчинен на
началника на отделението.
6.2.2. Във всяка операционна зона при необходимост могат да работят поне две операционни медицински сестри. Броят на необходимите
операционни медицински сестри се определя от:
а) необходима дневна осигуреност от наймалко една операционна сестра за една операционна маса, предвидена в дневната оперативна
програма;
б) осигуряване на операционна медицинска
сестра „на разположение“ за повикване при
спешни състояния.
6.2.3. В операционния блок задължително
работи помощен персонал, който осъществява
почистването, дезинфекцията на операционните
зали между две операции, изхвърлянето на нечисти и отпадъчни материали, сортирането на
мръсно операционно бельо.
6.3. Състав и дейност на хирургичен екип по
ушно-носно-гърлени болести:
6.3.1. Оперативната намеса се осъществява от
хирургичен екип по ушно-носно-гърлени болести,
който включва:
а) ръководител на екипа – оператор (лекар с
призната специалност по „Ушно-носно-гърлени
болести“);
б) асистент или асистенти (лекар с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“
и/или специализант по ушно-носно-г ърлени
болести);
в) операционнa медицинскa сестрa;
г) при необходимост към екипа може да се
включи лекар-консултант с призната специалност
по „Ушно-носно-гърлени болести“ с допълнителна
квалификация или друга хирургична специалност, когато видът на оперативната интервенция
го изисква.
6.3.2. Броят на членовете на хирургичния
екип се определя от обема и сложността на
осъществяваната оперативна намеса, като за
клиниките/отделенията, в които се осъществява следдипломна квалификация, е възможна
промяна в бройката на членовете на екипа с
необходимата такава за целите на обучението:
а) при малка по обем и сложност операция е
достатъчен лекар с призната специалност „Ушноносно-гърлени болести“ – ординатор;
б) при операция със среден обем и сложност е
желателно включването на един асистент – лекар
с призната специалност или специализант по
ушно-носно-гърлени болести; при необходимост е
възможно включването и на втори асистент – лекар с призната специалност или специализант;
в) при големи и много големи операции е
препоръчително включването на най-малко един
асистент – лекар с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести или друга хирургична специалност, или специализант по ушноносно-гърлени болести или друга хирургична
специалност.
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6.3.3. Хирургичният екип осъществява една
операция от извършването на оперативния разрез
до края на операцията (финалното зашиване на
оперативна рана и налагането на превръзка).
Допълването на хирургичния екип с асистенти по
време на операция не е задължително при преминаването є в по-сложен етап и обем. Смяната
на оператора по време на хирургична намеса е
недопустимо освен по медицински показания
или при извънредни обстоятелства. Допуска се
в клиниките/отделенията за обучение на лекари
смяна на оператора с обучаващи се лекари в
отделни етапи от операцията, но контрола и
отговорността за това поема операторът.
6.3.4. Хирургичният екип извършва оперативна
намеса в оборудвана самостоятелна операционна
зала в сътрудничество с анестезиологичен екип,
когато е необходимо присъствието му.
6.3.5. Операторът – ръководител на ушноносно-гърления хирургичен екип, носи цялата
отговорност за извършваната операция.
6.3.6. Функциите на „оператор“ могат да бъдат
поети за цялата операция или етапи от нея от
друг член на ушно-носно-гърления хирургичен
екип с по-ниска квалификация с достатъчно
професионален опит, но само с разрешение на
оператора – ръководител на екипа, в негово
присъствие и под негово асистиране, при оценка
на сложността на операцията, конкретната оперативна ситуация и професионалните възможности на втория оператор. При това носителят
на отговорността за изхода от операцията не
се променя.
6.3.7. Операторът може да бъде сменен от
лекар с призната специалност по ушно-носногърлени болести с по-висока длъжност в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести, с
по-високо научно звание и/или научна степен,
както и с по-голям клиничен опит в случаите,
когато той не може да се справи с възникнали
интраоперативни проблеми или усложнения,
застрашаващи успеха на операцията и живота
на пациента.
6.3.8. Лекарят, специализиращ „Ушно-носнигърлени болести“, работи под ръководството на
лекар с призната специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ или на началника на клиника/
отделение по ушно-носно-гърлени болести. Това
ръководство се отнася към изискванията на
ежедневната диагностично-лечебна работа; към
участието в оперативната дейност като член на
операционен екип или оператор в отделен етап
от операцията; към цялостния процес на теоретична и практическа подготовка по медицинската
специалност „Ушно-носно-гърлени болести".
6.3.9. Специализиращият ушно-носно-гърлени болести лекар работи като асистент или
оператор в рамките на своята компетентност
под наблюдението, контрола и непосредствените
напътствия от ръководителя на ушно-носно-гърления хирургичен екип.
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6.3.10. Операционната медицинска сестра е
с опит и квалификация по ушно-носно-гърлени
болести. Тя познава хода на операциите, подготвя
и осигурява необходимите хирургични инструменти, консумативите и медикаментите, като
контролира техния брой и изправност до края
на операцията, следи стриктно за стерилността на оперативното поле и инструментариума,
както и за чистотата в операционната зала;
изпълнява нареждания на ръководителя на хирургичния екип. Тя е равностоен член на този
екип. Според възложените є задачи тя може да
бъде инструментираща или асистираща.
6.3.11. Операционната медицинска сестра
осигурява качествени 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.
7. Организация на работата в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести:
7.1. Прием на болни:
7.1.1. В индивидуалните и груповите практики
за първична медицинска помощ се осъществява
първичен преглед на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване. Първичният преглед може да бъде
за спешно или планово състояние на пациента.
Извършват се диагностични процедури, включващи анамнеза и подробен клиничен преглед.
7.1.1.1. При спешни състояния са необходими:
а) спешно извършване на необходими манипулации/процедури;
б) спешно насочване към лечебно заведение
за болнична помощ, разполагащо с отделение/
к линика по у шно-носно-г ърлени болести; в
амбулаторната практика се извършва минимални ят необходим обем от лабораторни и
инструментални изследвания, имащи за задача
да подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения.
7.1.1.2. При хронични състояния общопрактикуващият лекар извършва диагностичното
уточняване на заболяването, което включва:
анамнеза, клиничен преглед, необходими ушно -но сно -г ърлен и изс лед ва н и я, евен т уа л но
диференцирани лабораторни изследвания, инструментални изследвания. След това пациентът
се насочва за консултация с лекар с призната
специалност по ушно-носно-гърлени болести в
лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и/или директно се
насочва към консултативен кабинет по ушноносно-гърлени болести в лечебно заведение за
болнична помощ.
7.1.2. В лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ лекарят с
призната специалност по ушно-носно-гърлени
болести осъществява диагностично уточняване
на заболяването и лечение.
7.1.2.1. При спешни състояния се извършват
необходимият лабораторен минимум и инструментални изследвани я, имащи за задача да
подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения, след което
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при необходимост пациентът се насочва към
отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести на лечебно заведение за болнична помощ.
7.1.2.2. При хронични състояния се извършва диагностично уточняване на заболяването,
което включва анамнеза, клиничен преглед,
ушно-носно-гърлени изследвания, диференцирани лабораторни изследвания, инструментални
изследвания. След това пациентът се насочва
за консултация или операция към консултативен кабинет по ушно-носно-гърлени болести в
лечебно заведение за болнична помощ.
7.1.2.3. В кабинет по ушно-носно-гърлени болести на лечебно заведение за специализирана
извънболнична медицинска помощ, оборудван
с ушно-носно-гърлен инструментариум, операционна маса, операционна лампа, условия за
стерилизация, наличен превързочен материал,
условия за анестезия, могат да се извършват
амбулаторни операции и манипулации с малък
обем и сложност.
7.1.3. Отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести разполага с приемно-консултативен
кабинет в диагностично-консултативния блок.
7.1.3.1. При постъпване на болен в спешно състояние лекарят в приемния кабинет е задължен
да приеме медицинските документи на пациента,
да снеме анамнеза, да осъществи основен клиничен преглед и да назначи необходимия обем
лабораторни и инструментални изследвания.
При уточнена диагноза или продължаващи диференциално-диагностични търсения пациентът
се хоспитализира в отделение/клиника по ушноносно-гърлени болести:
а) за динамично наблюдение – като се предава
на дежурния лекар в отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести или на ръководителя
на ушно-носно-гърлен хирургичен екип;
б) за оперативно лечение – като се уведомяват
ръководителят на ушно-носно-гърления хирургичен екип и персоналът на операционния блок;
в) писмено в историята на заболяването се
отразяват назначенията за по-нататъшна диагностика, лечение, предоперативна подготовка и др.;
г) в спешен порядък се осъществяват консултации с лекари с призната специалност по
анестезиология и интензивно лечение и/или
вътрешни болести и други специалисти според
спецификата на заболяването или възрастта на
пациента.
7.1.3.2. При постъпване на пациент в планов
порядък съобразено при необходимост с „Лист на
чакащите“ лекарят в приемния кабинет назначава необходимите допълнителни изследвания и
консултации (вътрешни болести, анестезиология
и интензивно лечение, клинична алергология
и други медицински специалности), проверява медицинските документи от извършените
изследвания в извънболничния етап, подготвя
документите за хоспитализация (история на
заболяване, други задължителни формуляри).
7.1.3.3. Спешно или планово постъпващите
пациенти се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка.
7.2. Предоперативен период:
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7.2.1. К линичният преглед на пациента с
ушно-носно-гърлено заболяване е специфична
диагностична процедура, която включва:
а) клиничен диагностичен преглед (КДП) – за
изясняване характера на заболяването, локализацията и топика, влиянието 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;
б) клиничен преглед за оценка на оперативния
риск (КПООР) – уточняване общото състояние
на пациента, наличието на придружаващи заболявания, шансовете да понесе необходимата
анестезия и хирургична намеса, в резултат на
което се уточнява оперативният риск и факторите, които го повишават.
7.2.2. Клиничен диагностичен преглед:
7.2.2.1. Клиничният диагностичен преглед на
пациент с ушно-носно-гърлено заболяване като
първи етап започва в извънболнични условия. Той
се провежда от лекар с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести в амбулатория за
специализирана медицинска помощ. Свързан е
с уточняване на възможностите за амбулаторно
лечение.
7.2.2.2. При изчерпване на диагностичните
възможности на извънболничната помощ, при
уточнена насочваща или сигурна диагноза, пациентът подлежи на хоспитализация за прецизиране
на диагнозата и необходимостта от консервативно
и/или оперативно лечение.
7.2.2.3. Клиничният диагностичен преглед е
неотменен етап от диагностичния процес, който
включва следните основни компоненти:
а) анамнеза, насочена към уточняване на
основното заболяване, неговата органна локализация, характер, разпространение към съседни
органи и структури, наличие на спешни индикации за консервативно и/или оперативно лечение;
б) клиничен преглед, насочен към уточняване
на точната локализация и характер на увреждането, неговото разпространение и/или ангажиране на съседни структури и тъкани, евентуално
стадии на онкологично заболяване, симптоми,
подкрепящи тезата за спешно състояние и индикации за спешна операция;
в) назначаване и провеждане на биохимични,
микробиологични, вирусологични и други специализирани лабораторни изследвания, насочени
към уточняване на заболяването и неговите
усложнения;
г) назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ характера
на заболяването и неговите усложнения, прецизиращ индикациите за операция, евентуалния
вид и обем на операцията, възможните варианти
на оперативно и/или консервативно лечение на
заболяването;
д) провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, насочени
към уточняване на диагнозата, показанията за
операция и причините за спешност.
7.2.3. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск:
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7.2.3.1. К линичният преглед за оценка на
оперативния риск е неотменен, ускорено протичащ диагностичен процес. Той може да бъде
започнат от общопрактикуващ лекар или лекар
с призната специалност по ушно-носно-гърлени болести от амбулатория за специализирана
медицинска помощ, но представлява основно
задължение на хирурга и анестезиолога при
уточнени показания за операция.
7.2.3.2. К линичният преглед за оценка на
оперативния риск включва следните основни
компоненти:
а) анамнеза, насочена към уточняване на
минали заболявания, придружаваща патология и
повлияване от общи заболявания, имащи значение за правилна оценка на оперативния риск, за
вида и обема на предоперативната подготовка с
цел максимално подобряване на състоянието на
болния и осигуряване на успешен и безпроблемен
завършек на хирургичната намеса;
б) физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравословното състояние
на пациента, за наличието на придружаващи
заболявания или повлияване на статуса от основното заболяване или от минали страдания;
в) назначаване и провеждане на биохимични
и други лабораторни тестове, на инструментални
изследвания и консултации със специалисти от
други клинични специалности, за да се обективира здравното състояние на пациента, с оглед
правилната оценка на оперативния риск.
7.2.3.3. Стандартният КПООР при пациенти,
подлежащи на оперативна намеса под обща
анестезия, включва задължителни консултации с
лекар с призната специалност по вътрешни болести, а за деца до 18 години – с лекар с призната
специалност по педиатрия. Този процес завършва
с преданестезиологичен преглед/консултация с
оценка на оперативния риск по скалата на ASA
(American Society of Anaestesiologists) или друга
възприета система, изграждане на становище за
безопасността, индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на
възможните анестетични техники и средства за
тяхното провеждане.
7.2.3.4. Окончателна преценка на оперативния риск при използване на местна анестезия
се прави от хирург-оператор и/или от лекарски
хирургически колегиум. При необходимост тази
преценка се съгласува с лекар с призната специалност по анестезиология и интензивно лечение,
а при наличие на специфични причини – и с
лекари с признати други клинични специалности
(лекарски консилиум).
7.2.3.5. Окончателната преценка за жизнения
риск се поема от лекар с призната специалност
по анестезиология и интензивно лечение (или
анестезиологичен консилиум).
7.2.3.6. Заключителната оценка за оперативния
риск и жизнения риск се съобщава и обсъжда с
пациента и неговите близки по подходящ начин.
7.2.3.7. При индикации за операция и вземане
на решение за извършване на такава се изисква
назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – подготовка за операция, с цел осигуря-
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ване на оптимално здравословно състояние на
пациента и снижаване на оперативния риск.
Подготовката за операция включва назначените
(при нужда) от консултанти и от хирург лечебни
средства и мерки по отношение на:
а) с оглед предстоящата анестезия – клиничен
преглед и подготовка на пациента за анестезия в
съответствие с медицинския стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“;
б) антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;
в) кардиологична подготовка, лечение на
сърдечно-съдови заболявания, профилактика на
кардиологични усложнения; тромбоемболична
профилактика и лечение;
г) антибактериална профилактика и лечение,
саниране на придружаващи заболявания и усложнения с възпалителен характер;
д) друга специфична подготовка, свързана
с предходно заболяване на орган или система
(дихателна, урогенитална, нервна и др.) или с
ендокринно заболяване (захарен диабет, тирео
токсикоза и др.).
7.2.3.8. Всички факти и заключения, установени в резултат на КДП и КПООР, планът
за предстоящата операция и възможните варианти за оперативно поведение (включително
алтернативни способи), възможните рискове,
страничните явления и усложнения (интра- и
следоперативни), необходимостта от анестезия и
от използване, макар и в редки случаи, на кръв
и кръвни продукти с техния допълнителен риск
и възможни усложнения, както и очакваният
изход от ушно-носно-гърленото заболяване и
от операцията се съобщават и обясняват на
болния по достъпен, разбираем и подходящ за
него начин. След като бъде информиран, пациентът изразява информирано съгласие относно
предстоящата операция. В случай че пациентът
е непълнолетен или недееспособен, съгласие се
дава от неговия законен представител.
7.2.3.9. Резултатите от К ДП и КПООР се
вписват в „Предоперативна епикриза“, която е
част от историята на заболяването. Предоперативната епикриза при спешни състояния се
попълва от хирург-оператор, който обосновава
показанията за операция на пациенти в спешно
състояние и вероятния є вид. При планови операции предоперативната епикриза се обсъжда
на лекарски колегиум, а колективно взетото
решение и оценката на оперативния риск се
вписват от лекуващия лекар.
7.2.3.10. Предоперативната епикриза включва
титулна част (трите имена, възраст, дата и номер
на историята на заболяването), предоперативна
диагноза, данни от анамнезата и физикалния
статус в подкрепа на ушно-носно-гърлените
и придружаващите заболявания, резултати от
биохимичните, инструменталните и други изследвания; списък на проблемите, повишаващи
оперативния риск, и необходимите профилак-
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тични мерки; оценка на оперативния риск; препоръки за предстоящата операция – обем, избор
на поведение, интраоперативна диагностика,
профилактични мерки. При онкологичните заболявания се отразяват хистологичната диагноза,
предоперативният стадий на болестта, оценката
на операбилността.
7.3. Операции:
7.3.1. Всички пациенти с потвърдени показания за ушно-носно-гърлена хирургична намеса
подлежат на включване в „Оперативна програма“.
Оперативната програма може да бъде дневна или
седмична. Тя подлежи на корекция при възникнали операции на пациенти в спешни състояния,
включвани в дневната програма с приоритет,
или при други обективни обстоятелства. Оперативната програма се съставя от началника на
отделението или клиниката на базата на доклади от лекуващите лекари след предоперативно
обсъждане на лекарски колегиум. При спешни
операции показанията се потвърждават, а срокът и операторът се определят от началника на
клиниката/отделението, респ. от ръководителя
на дежурния екип.
7.3.2. Всички болни, подложени на оперативна намеса в операционната зала, подлежат на
предоперативен, интраоперативен и следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния и
анестезиологичния екип. Същото се отнася и
за амбулаторните операции, чийто обем според
оператора – лекар с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести, изисква участие
и контрол от лекар с призната специалност по
анестезиология и интензивно лечение.
7.3.3. Избор на метод за обезболяване. Локално
обезболяване се изучава, владее и извършва от
оператора – лекар с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести. Присъствието на
лекар с призната специалност по анестезиология
и интензивно лечение в залата е по преценка
на оператора.
7.3.4. Оперативната находка, видът на извършената операция, както и евентуалните интраоперативни усложнения се отразяват в оперативен
протокол, както следва: избор и обосновка на
оперативен достъп, установена оперативна находка, извършени интраоперативни диагностични
процедури, описание на техническите етапи на
извършената хирургическа намеса (резултати
от интраоперативните патоморфологични изследвания), възникнали усложнения и взетите
спрямо тях мерки и условията при завършване
на операцията. Уместно е използването на схеми
при сложна интраоперативна находка.
7.3.5. В историята на заболяването операторът и анестезиологът отразяват назначенията
за следоперативни изследвания и необходимите
медикаменти, техния обем и дозировката.
7.4. Следоперативен период:
7.4.1. Хирургичният екип осигурява постоянно наблюдение в следоперативния период на
локалния и общия статус на болния, на жизнени показатели и евентуално лабораторните
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изследвания при показания. При поставяне на
пациента в отделение за интензивно лечение
следоперативният контрол и мониторирането се
извършват съвместно от екип, включващ лекари
с призната специалност по ушно-носно-гърлени
болести и лекари с призната специалност по
анестезиология и интензивно лечение.
7.4.2. Ушно-носно-гърленият оператор провежда наблюдение, определя срока за сваляне на
превръзката и условията за изписване, домашно
наблюдение и контрол след изписването – краткосрочен или дългосрочен. При показания той
насочва пациента за диспансеризация и/или
рехабилитация.
7.4.3. При възникнали следоперативни усложнения, свързани пряко или индиректно с
извършената оперативна интервенция (в ранния
или късния следоперативен период), операторът
е длъжен да наблюдава и контролира локалния
и общия статус на тези пациенти.
7.5. Интердисциплинарни консултации и дейности, които са наложителни при лечението на
пациенти с ушно-носно-гърлени заболявания:
7.5.1. Задължителни консултации при пациенти, подлежащи на хирургично лечение под обща
анестезия от лекари с призната специалност по:
а) анестезиология и интензивно лечение;
б) вътрешни болести или кардиология;
в) педиатрия при пациенти под 18 години.
7.5.2. Консултации по показания при лекар с
призната специалност по:
а) образна диагностика;
б) клинична алергология;
в) ендокринология и болести на обмяната;
г) клинична лаборатория;
д) неврохирургия;
е) лицево-челюстна хирургия;
ж) очни болести;
з) клинична хематология;
и) трансфузионна хематология;
й) гастроентерология;
к) нефрология;
л) урология;
м) пневмология и фтизиатрия;
н) акушерство и гинекология;
о) педиатрия;
п) нервни болести;
р) психиатрия;
с) медицинска онкология;
т) хирургия;
у) микробиология;
ф) инфекциозни болести;
х) обща и клинична патология;
ц) други.
7.6. Консултациите по т. 7.5 могат да бъдат
извършени от лекар от същото или от друго
лечебно заведение. При спешни състояния консултацията може да бъде извършена освен в
лечебното заведение, където се лекува пациентът,
също и в лечебното заведение на консултанта.
8. Оборудване, необходимо за изпълнение на
рутинни и специфични дейности по специалността
„Ушно-носно-гърлени болести":
8.1. Кабинет по ушно-носно-гърлени болести
със стандартно оборудване: медицинска кушетка,
стол за лекаря, стол за пациента, инструменти
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за у ш но -носно -г ърлен и п реглед и (ш пат ул и,
носни и ушни спекулуми с различни размери,
носни и ушни пинцети, ларингеални огледала
с различни размери), спиртна лампа, отоскоп,
балон на Полицер, челни огледала, камертони
(С128 и С2048), ушна спринцовка, микроскоп за
амбулаторни нужди, апарат за кръвно налягане,
стетоскоп, негативоскоп, ушно-носно-гърлени хирургични инструменти и превързочни материали
за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи,
лекарствен шкаф, система за аспирация.
8.2. Манипулационната на кабинета е оборудвана със: висока кушетка или манипулационна
хирургическа маса, микроскоп за амбулаторни
нужди (препоръчителен), хирургически инструментариум за малки амбулаторни операции,
допълнителен източник на светлина (подвижна
еднолампова операционна лампа), стерилизатор.
8.3. Амбулаторна операционна на лечебно
заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ, оборудвана с ушно-носногърлен инструментариум, операционна маса,
операционна лампа, условия за стерилизация,
на ли чен п ревързочен мат ериа л, услови я за
анестезия и инсталация за медицински газове.
8.4. Специализирани кабинети за нуждите на
лечебно-диагностичния процес:
8.4.1 Аудиологичен кабинет:
а) специална обезшумена кабина или стая;
б) клиничен аудиометър;
в) тимпанометър.
8.4.1.1. Препоръчително е оборудване за следните дейности:
а) тонална надпрагова аудиометрия;
б) говорна аудиометрия;
в) детска игрова аудиометрия;
г) евокирани слухови потенциали;
д) отоакустични емисии;
е) електроаудиометрия;
ж) настройка на кохлеарни имплантанти.
8.4.2. Отоневрологичен кабинет:
а) извънболнична помощ:
аа) аудиометър за тонална аудиометрия;
бб) очила на Френцел;
вв) спринцовка 100 куб. см по Александър;
гг) хронометър;
дд) начертани три кръга на пода с диаметър 50
см, 1 м и 1,5 м с две перпендикулярни линии за
тестовете на Фукуда, Унтерберг и Бабински-Вайл;
б) болнична помощ (III ниво на компетентност):
аа) клиничен аудиометър за конвенционална
и говорна аудиометрия;
бб) нистагмограф (видеонистагмограф);
вв) връщателен стол – механичен или електрически (при възможност купулометър с пендел
тест);
гг) оптокинетичен стимулатор (препоръчително);
дд) автоматичен калориметър (препоръчително);
ее) изследване на обонятелния анализатор
(органолептично или с олфактометър);
жж) изследване на вкусовия анализатор (органолептично или с електрогустометър).
8.4.3. Фониатричен кабинет:
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а) фонетограф;
б) стробоскоп.
8.5. Ушно-носно-гърлена клиника/отделение:
8.5.1. Необходимо оборудване в лечебно заведение за болнична помощ, в което има клиника/
отделение по ушно-носно-гърлени болести:
а) стандартно болнично оборудване;
б) хирургичен инструментариум за осъществяване на обема хирургически дейности;
в) хиру ргични консумативи, превързочни
материали;
г) възможности за изследване на слуховия и
вестибуларния анализатор и гласовия апарат;
д) системи за аспирация, за сгъстен въздух,
за кислород;
е) задължителни специализирани кабинети
според раздел ІІІ.
8.6. Операционна зона (зала/зали, блок).
8.6.1. Оборудване във всяка операционна зала:
а) операционен микроскоп;
б) операционен лазер (препоръчително);
в) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси;
г) операционна лампа – основна, осигуряваща
концентрирано осветление на оперативното поле;
д) сателитно осветително тяло, включително
подвижна лампа;
е) електрокаутер;
ж) система за аспирация – централна, както
и чрез допълнителна вакуумна помпа;
з) анестезиологично оборудване съгласно
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“;
и) хирургически консумативи, превързочни
материали.
8.6.2. Хирургичен инструментариум, специфичен според вида на изпълняваната оперативна
намеса.
8.6.3. Ползва ната а парат у ра под леж и на
редовна профилактика и контрол за качество,
изправност и безопасност съгласно указанията
на производителя и съответните подзаконови
нормативни актове.
8.6.4. Използваната стерилизация за нуждите
на ушно-носно-гърлените операции е централна
и локална:
а) всеки операционен блок или операционна
зала (зали) трябва да разполага с възможност
за локална стерилизация;
б) в зависимост от възприетата в болничното
заведение система за централна стерилизация
трябва да бъде предвидена опаковъчна машина.
Раздел III
Нива на компетентност на структури (клиники/отделения) за осъществяване на дейност по
ушно-носно-гърлени болести
Осъществява се в ст ру кт у ри на лечебни
заведени я за болни чна помощ с обособена
операционна зона и легла за хоспитализация,
както и в структури на комплексни онкологични
центрове с обособена операционна зона и легла
за хоспитализация за лечение на онкологични
заболявания в областта на ушно-носно-гърлени
болести. Дейностите по ушно-носно-гърлени
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болести от първо ниво на компетентност могат да
бъдат осъществявани и в структура по хирургия
при спазване на изискванията на този стандарт.
9. Първо ниво на компетентност:
9.1. Минимален брой специалисти – един
лекар с призната специалност по ушно-носногърлени болести.
9.2. Минимален брой лекари – двама лекари,
от които един с призната специалност по ушниносни-гърлени болести.
9.3. Минимален обем дейност – минимум 340
преминали болни годишно на 10 болнични легла
и минимум 50 операции годишно на 1 специалист.
9.4. Обем оперативна дейност – пълен обем
хирургични дейности, отговарящи на клиничната
компетентност и квалификация на специалистите,
и оборудване, съответно на специфичните изисквания на оперативните дейности – операции с
малък, среден и голям обем и сложност.
9.5. Необходима апаратура в лечебното заведение – в зависимост от осъществяваната дейност.
9.6. Други условия – клинична лаборатория
първо ниво на територията на болницата; рент
генов апарат и микробиологична лаборатория –
собствена или по договор на територията на
населеното място; структура по обща и клинична
патология – собствена или по договор с лечебно
заведение на територията на областта, структура
по анестезиология I ниво съгласно медицинския
стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“.
10. Второ ниво на компетентност:
10.1. Минимален брой специалисти – двама
лекари с призната специалност по ушно-носногърлени болести.
10.2. Минимален брой лекари – трима лекари,
от които двама са с призната специалност по
ушни-носни-гърлени болести.
10.3. Минимален обем дейност – минимум
380 преминали болни годишно на 10 болнични
легла и минимум 80 операции годишно на 1
специалист.
10.4. Обем оперативна дейност – пълен обем
хирургични дейности, отговарящи на клиничната
компетентност и квалификация на специалистите,
и оборудване, съответно на специфичните изисквания на оперативните дейности – операции
с малък, среден, голям и много голям обем и
сложност.
10.5. Необходима апарат у ра в лечебното
заведение – аудиометър – 1 брой; апаратура за
ларингоскопия и отоскопия.
10.6. Други условия – клинична лаборатория
ниво II на територията на лечебното заведение; рентгенов апарат за скопия и графия на
територията на лечебното заведение; собствен
К АТ или МРТ или по договор (на територията
на населеното място) с осигурено обслужване
на лечебното заведение 24 часа в денонощието,
включително и при спешни състояния; структура
по обща и клинична патология – собствена или
по договор, на територията на населеното място,
осигурен достъп до микробиологична лаборатория – в структурата на лечебното заведение или
по договор, структура по анестезиология I ниво
съгласно медицински стандарт „Анестезиология
и интензивно лечение“.
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11. Трето ниво на компетентност:
11.1. Минимален брой специалисти – четирима лекари с призната специалност по ушноносно-гърлени болести.
11.2. Минимален брой лекари – 6 лекари.
11.3. Брой сертифицирани специалисти – няма
изискване.
11.4. Минимален обем дейност – минимум 400
преминали болни годишно на 10 легла; минимум
100 операции годишно на 1 специалист, включително най-малко по 30 от различните видове
операции на УНГ, с голям обем и сложност или
много голям обем и сложност.
11.5. Обем оперативна дейност – лечение на
всички остри, обострени и хронични заболявания на УНГ, с комплицирано протичане и при
които се предполагат оперативни и интензивни
диагностични и терапевтични процедури.
11.6. Необходима апаратура в лечебното заведение – минимум 1 аудиометър; апаратура за
ларингоскопия; отоскопия; ехограф.
11.7. Специализирани кабинети по т. 8.4 (8.4.1,
8.4.2 и 8.4.3), оборудвани според изискванията.
11.8. Други условия – клинична лаборатория II или III ниво на територията на лечебното заведение; рентгенов апарат за скопия и
графия; осигурен достъп до микробиологична
лаборатория – в структурата на лечебното заведение или по договор; апаратура за К АТ или
МРТ – собствена или по договор (на територията
на населеното място), с осигурено обслужване
на лечебното заведение 24 часа в денонощието,
включително и при спешни състояния, вирусологична лаборатория и структура по обща и
клинична патология (отделение или лаборатория)
на територията на населеното място, отделение
по анестезиология и интензивно лечение II ниво
съгласно медицински стандарт „Анестезиология
и интензивно лечение“.
Раздел IV
Хирургични дейности при ушно-носно-гърлени
болести и изисквания за извършването им
12. Хирургичното лечение по специалността
„Ушно-носно-гърлени болести“ се провежда в
лечебни заведения за извънболнична помощ с
разкрити легла за краткотраен престой и обособена операционна зона и основно в отделение/
клиника по ушно-носно-гърлени болести с обособена операционна зона (зали, блок) към лечебни заведения за болнична помощ. Хирургично
лечение на онкологични заболявания в областта
на ушно-носно-гърлените болести може да се провежда и в структури на комплексни онкологични
центрове, които отговарят на изискванията за
първо, второ или трето ниво на компетентност
за съответната дейност в лечебните заведения
за болнична помощ.
12.1. Операции с много голям обем и сложност, хирургия по ушно-носно-гърлени болести.
12.1.2. Осъществяват се в клиники/отделения
по ушно-носно-гърлени болести II и III ниво
при наличие на необходимото устройство и
оборудване.
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12.1.3. Операциите изискват задължителна
хоспитализация.
12.1.4. Осъществяват се от хирургичен екип в
състав: оператор, асистенти, операционни медицински сестри. Операторът е хирург с призната
специалност по ушно-носно-гърлени болести.
Възможно е да има необходимост от втори специализиран екип.
12.1.5. Трябва да има осигурена възможност
за настаняване на болния в клиника/отделение
за интензивно лечение при налични индикации
(второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно
лечение“).
12.2. Операции с голям обем и сложност.
12.2.1. Извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на поголямата част от него, заместване с пластичен
или изкуствен материал; намеса върху повече от
един орган в един етап (симултанни операции),
едновременна намеса върху орган/органи от две
области/кухини на тялото.
12.2.2. Осъществяват се в структури по ушно-носно-гърлени болести от второ или трето
ниво при наличие на съответното оборудване
и съответната квалификация на специалиста.
12.2.3. Операциите изискват задължителна
хоспитализация.
12.2.4. Осъществяват се от екип от хирурзи по
ушно-носно-гърлени болести в състав: оператор,
асистенти 1, 2 или 3, операционни медицински
сестри.
12.2.5. Операторът задължително е с призната
специалност по ушно-носно-гърлени болести.
12.2.6. Трябва да има осигурена възможност
за настаняване на болния в клиника/отделение
за интензивно лечение при налични индикации.
12.3. Операции със среден обем и сложност.
12.3.1. Могат да се извършват в лечебни заведения за извънболнична помощ с разкрити легла
за краткотраен престой и обособена операционна
зона; структури по ушно-носно-гърлени болести при наличие на необходимото оборудване;
съответната квалификация на специалиста и
условия за следоперативен контрол.
12.3.2. Осъществяват се от хирургичен екип
с участието на оператор с призната специалност
по ушно-носно-гърлени болести. Хирургичният
екип включва: оператор, асистенти (един или
двама), операционна медицинска сестра.
12.4. Операции с малък обем и сложност.
12.4.1. Операциите съгласно т. 12.4 могат да
бъдат осъществени в амбулаторни условия или
в условията на хоспитализация.
12.4.2. Могат да бъдат извършени самостоятелно от оператор с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести или от хирургичен
екип, състоящ се от хирург-оператор и операционна медицинска сестра.
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Раздел V
Видове оперативни интервенции в обхвата на
медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени
болести“
13. Видове оперативни интервенции в обхвата
на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“:
13.1. I група – много сложни операции:
13.1.1. Резекция и остеопластични операции
на лицеви кости, със и без отваряне на предна
черепна ямка и/или орбита, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 16.01, 16.02,
16.09, 76.2, 76.31, 76.39, 76.41, 76.42, 76.43, 76.44,
76.45, 76.46, 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.65, 76.66,
76.67, 76.68, 76.69, 76.91, 76.99.
13.1.2. Декомпресия или възстановяване на
нерв в областта на главата и шията, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 04.02,
04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 04.41, 04.42, 04.49, 04.5,
04.6, 04.71, 04.72, 04.73, 04.74, 04.75, 04.76, 04.79.
13.1.3. Имплантационни системи, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 20.96,
20.97, 20.98.
13.1.4. Екстрадурална или транстимпанална
оперативна намеса в областта на вътрешния слухов проход, включващи терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 04.01, 20.22.
13.1.5. Разширена трансмастоидна трепанация
при интракраниални усложнения (тромбоза на
синус сигмоидеус; мозъчен абсцес; екстра-/интрадурални абсцеси), екстракраниални шийни
усложнения и при деструктивно растящи тумори
на ухото, включващи терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 20.22, 20.41, 20.42, 20.49, 20.51, 20.59.
13.1.6. Декомпресия на ендолимфатичния сакус или на лабиринта, включващи терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 20.61, 20.62, 20.71, 20.79.
13.1.7. Тотална екстирпация на ларинкса с
резекция на хипофаринкса, със или без и радикална шийна дисекция, включващи терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 30.3, 30.4.
13.1.8. Подготовка на трансплантат и реконструкция на орган(и) в областта на глава и шия,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 18.71, 21.83, 31.75, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74.
13.1.9. Тотална екстирпация на гландула паротис със запазване или възстановяване на нервус
фациалис, включващи терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 26.32, 04.3, 04.5, 04.6, 04.71, 04.72,
04.73, 04.74, 04.75, 04.76, 04.79.
13.1.10. Резекция на езика или пода на устната
кухина с мандибулотомия и лимфна дисекция,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 25.3, 25.4, 27.49, 40.40, 40.41, 40.42.
13.1.11. Екстирпация на злокачествени тумори на слюнчените жлези с шийна дисекция,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 26.32, 40.40, 40.41, 40.42.
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13.1.12. Отстраняване на деструктивни тумори на нос, околоносни кухини и назофаринкс
със или без шийна дисекция (изключва носна
полипоза), включващи терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 21.30, 21.32, 22.50, 22.51, 22.52,
22.53, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 29.33, 29.39,
40.40, 40.41, 40.42.
13.1.13. Разширени интервенции върху ендокраниум и орбита при усложнения от синусен
произход, включващи терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 01.2, 01.24, 01.25, 16.01, 16.02, 16.09,
16.51, 16.52, 16.59.
13.1.14. Хирургично лечение на некротични
фасциити, дълбоки шийни абсцеси и флегмони
със или без трахеостомия, със или без лигиране
на v. Jugularis, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 06.09, 28.0.
13.1.15. Радикална и консервативна шийна
дисекция, включващи терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 40.21, 40.3, 40.40, 40.41, 40.42.
13.1.16. Час т и чна резек ц и я на ларинкса,
включваща, терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 30.1.
13.2. II група – сложни (големи) операции:
13.2.1. Ендоназална, оптически подкрепена
операция на предна група синуси, включваща
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 22.11,
22.2, 22.50, 22.51, 22.53, 96.21.
13.2.2. Ендоназална, оптически подкрепена
хирургия на задна група синуси и орбита, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ:
22.53, 22.51, 22.52, 16.92, 16.98, 29.4.
13.2.3. Пластично затваряне на септална перфорация, включваща терапевтична процедура по
МКБ-9 КМ: 21.88.
13.2.4. Тимпанопластика ІІ, ІІІ, ІV и V тип,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 19.0, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.6, 20.95.
13.2.5. Трепанации при възпалителни процеси
на средното ухо, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 19.9, 20.21, 20.22, 20.23,
20.41, 20.42, 20.49, 20.51, 20.59, 20.92.
13.2.6. Спиране на кръвотечение от УНГ органите с лигиране на дистален съд, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.04,
21.05, 38.82.
13.2.7. Пластично създаване на външен слухов
проход при атрезия, включващо терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 18.6.
13.2.8. Екстракция на чужди тела от ларинкса,
трахеята и бронхите, включваща терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 31.98, 33.24, 33.78, 33.99,
96.56, 98.14, 98.15.
13.2.9. Екстракция на чужди тела от хранопровод, включваща терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 98.02, 42.24, 42.81, 42.85, 42.92.
13.2.10. Операция при комплицирани фрактури на ларинкса и/или на трахеята, евентуално
с кожна и/или лигавична пластика, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 31.61,
31.62, 31.63, 31.64, 31.69, 31.71, 31.73, 31.79.
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13.2.11. Екстирпация на кисти и фистули на
шията със или без пластика, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 06.7, 29.0,
29.2, 29.52, 29.53, 29.54, 29.59, 31.62.
13.2.12. Резекции на езика, фаринкса със или
без пластика, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 25.2, 29.31, 29.32, 29.33,
29.39, 25.59.
13.2.13. Заместване, реконструкция и възстановяване на органи и тъкани в областта на
главата и шията посредством протезни устройства и/или изкуствени импланти, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 16.61,
16.62, 18.71, 21.85, 27.64, 76.68.
13.2.14. Пластика на дура при риноликворея,
включваща терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 02.11, 02.12.
13.2.15. Стапедопластика и тимпаноосикулопластика, включващи терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 19.11, 19.19, 19.21, 19.29, 19.3.
13.3. III група – средни операции:
13.3.1. Екстраназални операции на предна
група синуси, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 22.12, 22.31, 22.39, 22.41,
22.42, 22.71, 22.79, 22.9.
13.3.2. Субмукозна резекция на носната преграда, включваща терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 21.5.
13.3.3. Операция на слъзната торбичка откъм
носа, включваща терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 09.81.
13.3.4. Операц ии п ри ст енози, т у мори и
възпаления на външното ухо със или без реконструкция на слуховия проход, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 18.21,
18.29, 18.31, 18.39, 18.9.
13.3.5. Аурикулопластика, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 18.5, 18.79.
13.3.6. Операция на фистула на слюнчена
жлеза, включваща терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 26.42, 26.49.
13.3.7. Тонзилектомия – оперативната интервенция се извършва задължително под обща
анестезия до 18-годишна възраст, включваща
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 28.2,
28.3, 28.4, 28.5, 28.91, 28.92, 28.99.
13.3.8. А денотомия – оперативната интервенция се извършва задължително под обща
анестезия, включваща терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 28.6, 28.91, 28.92.
13.3.9. Оперативно лечение на хеморагия след
тонзилектомия и аденотомия, включващи терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 28.7, 38.82.
13.3.10. Трахеотомия, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 31.1, 31.21, 31.29.
13.3.11. Микроларингохирургия, включваща
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 30.01,
30.09, 30.21, 30.22, 30.29, 31.0, 31.43, 31.44, 31.5.
13.3.12. Други операции на ларинкс и трахея,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 31.69, 31.72, 31.74, 31.79, 31.91, 31.92, 31.93,
31.95, 31.98.
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13.3.13. Подготовка на пластичен материал
и оперативно лечение на тъканни дефекти от
различно естество в областта на лицето и шията,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 27.53, 27.54, 27.55,
27.56, 27.7, 27.9, 86.4, 86.60, 86.63, 86.67, 86.69, 86.70,
86.71, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86.89, 86.93.
13.3.14. Екстирпация на лимфен възел, включваща терапевтична процедура по МКБ-9 КМ:
40.29.
13.3.15. Пресичане или екзереза на периферен
клон на тригеминус, максиларис и мандибуларис
и/или клоновете им, включващи терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 04.03, 04.04, 04.07, 04.2.
13.3.16. Оперативно лечение на флегмон на
пода на устната кухина и повърхностни флегмони и абсцеси с друга локализация на лицето и
шията, включващи терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 27.0, 27.71, 27.92, 86.09.
13.3.17. Хирургично отваряне на ретрофарингеален абсцес, включваща терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 28.0.
13.3.18. Функционална ринопластика и възстановителни операции на носа, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.82,
21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 21.99.
13.3.19. Тимпанопластика I тип със или без
биопсия, включваща терапевтични процедури
по МКБ-9 КМ: 19.4, 20.32, 20.51.
13.3.20. Оперативно лечение при сънна апнея,
изиск ващо резек ци я на т ъкани, вк лючващо
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 27.69,
27.72, 27.73, 27.79.
13.3.21. Екстирпация на подезична и подчелюстна слюнчена жлеза, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 26.30, 26.31, 26.32.
13.3.22. Мукотомия, включваща терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 21.69.
13.3.23. Инцизия на абсцес на епиглотиса,
включваща терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 31.3.
13.3.24. Хирургично отваряне на абсцес на
езика, включващо терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 25.94.
13.4. IV група – малки операции:
13.4.1. Парацентеза, включваща терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 20.09.
13.4.2. Малки хирургични интервенции при
травматични и/или възпалителни лезии на УНГ,
органите и меките тъкани на лицето и шията,
включващи терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 18.09, 86.03, 86.04, 18.02, 18.4, 24.32, 25.51,
26.41, 27.51, 27.52, 27.61, 29.51, 08.81, 21.81, 86.51,
86.59, 21.1, 28.0, 86.22.
13.4.3. Хирургично отстраняване на ретроаурикуларни атероми, включващо терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 86.21, 86.3, 86.4.
13.4.4. Спиране на епистаксис, включващо
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.00,
21.01, 21.02, 21.03, 21.09.
13.4.5. Отстраняване на вътрелуменни чужди
тела от носните ходове, външен слухов проход
и фаринкс със или без инцизия, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.1,
98.11, 98.12, 98.13.
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13.4.6. Полипектомия, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.30, 21.31, 21.32.
13.4.7. Редукция на носните раковини и/или
мекото небце без изрязване, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.61, 21.62, 27.69.
13.4.8. Репозиция на фрактуриран носен скелет,
включваща терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 21.71, 21.72.
13.4.9. Пункция на околоносни кухини, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ:
09.43, 22.01, 21.91.
13.4.10. Резекция на синехии в носните ходове,
включваща терапевтични процедури по МКБ-9
КМ: 21.91.
13.4.11. Оперативни намеси при нарушения
на дренажа на слюнчените жлези, включващи
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 26.0,
26.21, 26.29, 26.49, 26.91, 26.99.
13.4.12. Лингвална и лабиална френулектомия
и френулотомия и ексцизия на други лезии на
езика, включващи терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 25.1, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99,
27.41, 27.91.
13.4.13. Биопсия от ушно-носно-гърлените
органи, лицето и шията, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 08.11, 18.12, 21.22,
24.11, 25.01, 25.02, 26.11, 26.12, 27.21, 27.22, 27.23,
27.24, 28.11, 29.12, 40.11, 86.11.
13.4.14. Мирингопластика без алографт, включваща терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 19.4.
13.4.15. Тимпаностомия с местна анестезия
при лица над 18 г., включваща терапевтични
процедури по МКБ-9 КМ: 20.01.
13.4.16. Пластика на ушен лобулус, включваща
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 18.79.
13.4.17. Електрокаутеризация на варици в
носа, включваща терапевтични процедури по
МКБ-9 КМ: 21.30.
13.4.18. Хирургично отстраняване на хеморагичен полип на носната преграда, включващо
терапевтични процедури по МКБ-9 КМ: 21.32.
13.5. V група – списък на оперативните и
диагностичните процеду ри, които трябва да
усвои кандидат за придобиване на специалност
„Ушно-носно-гърлени болести“:
13.5.1. Промивки на ухо при церумен
13.5.2. Отоскопия (с невъоръжено око и с
микроскоп), вращателна проба, калорична проба
13.5.3. Предна и задна риноскопия
13.5.4. Индиректна ларингоскопия
13.5.5. Камертонални проби
13.5.6. Тимпанометрия; аудиометрия
13.5.7. Парацентеза
13.5.8. Инцизия на септума при хематом и
абсцес
13.5.9. Тонзилектомия и аденотомия
13.5.10. Лигатура при хеморагия след тонзилектомия
13.5.11. Задна носна тампонада
13.5.12. Репозиция при фрактура на носните
кости
13.5.13. Инцизия при перитонзиларен абсцес
13.5.14. Екстракция на чуждо тяло от носа,
фаринкса и ухото
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13.5.15. Вземане на биопсия от ларинкса
13.5.16. Трахеотомия
13.5.17. Почистване и смяна на трахеостомна
канюла
13.5.18. Екстирпация на носни полипи
13.5.19. Продухване на евстахиевата тръба по
полицер и итард
13.5.20. Каутеризация на носни конхи
13.5.21. Тимпаностомия
13.5.22. Мукотомия
13.5.23. Инцизия на фурункул на външния
слухов проход
13.5.24. Микроскопия на ухо
13.5.25. Интубация при анестезия
13.5.26. Ендоскопия на носа
13.5.27. Екстракция на камък от канала на
субмандибуларната жлеза
13.5.28. Директна ларингоскопия
13.5.29. Мирингопластика и тимпанопластика
I тип.
Раздел VI
Спешни състояния при ушно-носно-гърлени
заболявания – принципи на клинично поведение
Всички отделения/клиники по ушно-носногърлени болести в рамките на тяхната компетентност са задължени да диагностицират, приемат
в стационара и лекуват болни от категорията
„спешни състояния“.
14. Принципи за поведение при спешни състояния:
14.1. Лекарят от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ
преценява за всеки конкретен случай дали състоянието на пациента позволява лечението да
се проведе в амбулаторни, или в стационарни
условия.
14.2. При спешни състояния се извършват
необходимият лабораторен минимум и инструментални изследвани я, имащи за задача да
подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения, след което
при необходимост пациентът се насочва към
отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести на лечебно заведение за болнична помощ.
14.3. По негова преценка могат да бъдат определени като спешни и други ушно-носно-гърлени
заболявания извън тези по т. 14.4.
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14.4. Всички отделения/клиники по ушноносно-гърлени болести според компетенцията си
безотказно хоспитализират и оперират болни със:
14.4.1. Открити и закрити травми на ЛОР
органите.
14.4.2. Дихателна недостатъчност от инспираторен тип.
14.4.3. Кървене от ЛОР органите.
14.4.4. Чужди тела в дихателните пътища и
хранопровода.
14.4.5. Вътречерепни или орбитални усложнения от УНГ произход.
14.4.6. Внезапна загуба на слуха.
9217

НАРЕДБА № 11
от 4 ноември 2016 г.

за утвърждаване на здравноинформационни
стандарти, прилагани от лечебните заведения
Член единствен. С наредбата се утвърждават здравноинформационните стандарти,
прилагани от лечебните заведения, съгласно
приложението.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Здравноинформационните стандарти,
утвърдени с тази наредба, могат да се прилагат и от здравните заведения по Закона за
здравето и Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, държавните, общинските и обществените органи и институции
за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Лечебните заведения са длъжни да
п риведат дейност та си в съо т ветст вие с
изискванията на наредбата в 12-месечен срок
от влизането є в сила.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
Министър:
Петър Москов
Приложение
към член единствен

Здравноинформационни стандарти, които се прилагат от лечебните заведения
БДС
Дата

Заглавие на български език

1. БДС ISO 18308:2014

2014-07-17

Информатика в здравеопазването. Изисквания за архитектура
на електронно здравно досие

2. БДС EN 13940-1:2016

2016-03-31

Информатика в здравеопазването. Система от принципи за
осигуряване на непрекъснатост на здравната помощ

3. БДС EN ISO 13606-1:2012 2012-11-20

Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни
здравни досиета. Част 1: Модел за справка (ISO 13606-1:2008)

4. БДС EN 13606-2:2007

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 2: Спецификация за обмен на прототипи

№

БДС №

2007-11-30
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Заглавие на български език

5. БДС EN 13606-3:2008

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на
2008-10-31 здравни досиета. Част 3: Референтни прототипи и списък
на термините

6. БДС EN 13606-4:2007

2007-10-30

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на
здравни досиета. Част 4: Сигурност

Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на
7. БДС EN ISO 13606-5:2010 2010-05-21 здравни досиета. Част 5: Спецификация за интерфейс
(ISO 13606-5:2010)
8. БДС EN ISO 12967-1:2011 2011-07-19

Информатика в здравеопазването. Структура на услугата.
Част 1: От гледна точка на институцията (ISO 12967-1:2009)

9. БДС EN ISO 12967-2:2011 2011-07-19

Информатика в здравеопазването. Структура на услугата.
Част 2: От гледна точка на информацията (ISO 12967-2:2009)

10. БДС EN ISO 12967-3:2011 2011-07-19

Информатика в здравеопазването. Структура на услугата.
Част 3: От гледна точка на изчислението (ISO 12967-3:2009)

11. СД ISO/TS 29585:2014

2014-07-17

Информатика в здравеопазването. Използване на съхранени
клинични данни

12. СД ISO/TR 22221:2014

2014-07-17

Информатика в здравеопазването. Добри принципи и практики за съхранение на клинични данни

Забележка. Спазва се и всяка актуална промяна в изискванията по посочените стандарти.
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3008
от 17 март 2016 г.

по административно дело № 6275 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – трето отделение, в съдебно
заседание на двадесет и втори февруари две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Ваня Пунева, членове: Румяна Лилова,
Милена Славейкова, при секретар Виолета
Добринова и с участието на прокурора Тодор
Мерджанов изслуша докладваното от съдията
Милена Славейкова по адм. дело № 6275/2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Фондация „Макове за Мери“ със седалище и адрес на управ
ление София, ул. Козяк 19, ет. 5, ап. 14, срещу
разпоредбата на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на Наредба № 19 от 22.12.2014 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“, приета от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 106 от
23.12.2014 г.), с която разпоредба е дефинирано
понятието „потенциална жизнеспособност“.
Жалбоподателят поддържа, че оспорената
разпоредба от Наредба № 19 от 2014 г. на МЗ
оставя количествени завишените критерии по
Наредба № 12 от 21.07.2014 г. (отм.) за жизнеспособност на плода от 800 грама телесна маса
и/или 26-а гестационна седмица в сравнение
с Наредба № 32 от 2008 г. (отм.) – 600 грама

телесна маса и/или 22-ра гестационна седмица.
Ако плодът, макар и жив, не покрива едно от
тези условия, то тогава се поставя изискването да преживее поне три денонощия, за да
се счита за роден жив по смисъла на чл. 2,
ал. 2 от Закона за наследството (ЗН), респ. за
правосубектен по смисъла на чл. 1 от Закона
за лицата и семейството (ЗЛС). Поддържа, че
тези критерии отлагат прага на раждането след
евентуално тридневно оцеляване на живия плод.
При неизпълнение на тези изисквания вместо
живородено дете, починало след раждането, е
налице абортиран биологичен материал, който
не може да бъде погребан съгласно чл. 45, ал. 4
от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Жалбоподателят излага съображения за
незаконосъобразност на оспорената разпоредба от Наредба № 19 от 2014 г. на МЗ поради
допуснати съществени процесуални нарушения – неизпълнение на процедурата по чл. 26
и 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Счита, че за визираното завишаване на критериите за жизнеспособност не са изложени
никакви мотиви, не са изследвани очакваните
резултати от прилагането на завишените критерии, включително правата на родителите на
новородените, изразяващи се в невъзможност
да получат своите деца, да се снабдят с акт
за раждането им, а в случай на смърт – да ги
погребат, което препятствало проверката за
законосъобразност. На следващо място, посочва противоречие с разпоредби от по-висок
ранг – чл. 15, ал. 1 ЗНА, чл. 28, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 1 ЗЛС
и чл. 2, ал. 2 ЗН, като счита, че поставя под
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условие правото на живот по чл. 28 КРБ,
което съгласно чл. 1 ЗЛС придобива всяко
лице от момента на раждането си. Счита, че
се заличава разликата между „живо роден“,
т.е. жизнеспособен по оборимата презумпция
на чл. 2, ал. 2 ЗН и жизнеспособен. Излага
съображения за несъответствие с целта на
закона по чл. 2 от Закона за здравето и чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения, като
отнема качеството на майки на родилките,
чийто плод не отговаря на посочените критерии, респ. качеството на човешки същества на децата, родени с тегло между 600 и
800 грама и между 22-ра и 26-а г.с., които
не са преживели повече от три денонощия
след 11.08.2014 г. (датата на влизане в сила
на Наредба № 12 от 21.07.2014 г.).
По реда на чл. 189, ал. 2 АПК в съдебно
заседание на 22.02.2016 г. е допуснато присъединяване към оспорването на Татяна Иванова
Бърч, която представя доказателства за проведено лечение в УМБАЛ – Стара Загора, в
периода 3.02. – 5.02.2016 г. с диагноза „аборт“
в 24-та г.с. на плод с тегло 750 грама. Поддържа, че поради завишените изисквания на
оспорената наредба е лишена от възможност
да погребе своето дете, с което обосновава
наличието на личен, пряк и непосредствен
интерес от присъединяване към оспорването.
Ответникът – министърът на здравеопазването, оспорва жалбата чрез юрк. Бранковска по
съображения за спазване на всички законови
изисквания при приемането є.
Представителят на Върховната админис
тративна прокуратура дава заключение за
неоснователност на жалбата по съображения,
че се касае за въвеждане на медицински
стандарти, чието неспазване може да доведе
до ангажиране на юридическа отговорност
спрямо лечебното заведение или лекаря, но
не и да препятства правата на субектите.
Върховният административен съд, състав
на трето отделение, намира, че жалбата е
процесуално допустима. Предмет на оспорване е конкретна разпоредба от подзаконов
нормативен акт, а съгласно чл. 186, ал. 1 АПК
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
С оглед регистрираните предмет на дейност и
цел на създаване на фондацията жалбоподател
следва да се приеме, че за същата е налице
правен интерес от оспорване по смисъла на
Тълкувателно решение № 2 от 2010 г. на ОСК
на ВАС. Приложените към жалбата на Татяна
Иванова Бърч доказателства обуславят наличието на пряк, личен и непосредствен интерес
от оспорване. С оглед разпоредбата на чл. 187,
ал. 1 АПК оспорването на подзаконовите
нормативни актове може да бъде извършено
без ограничение във времето, следователно
оспорването е допустимо.
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Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 196 във връзка с чл. 168, ал. 1
и чл. 146 АПК съдът проверява законосъобразността на оспорения административен акт,
като прецени дали е издаден от компетентен
орган и при спазване на установената форма,
спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му и съоб
разен ли е с целта на закона. Нормативният
акт е издаден по законова делегация на чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения от
компетентния министър на здравеопазването.
Оспорената разпоредба на § 1, т. 17 от ДР
на Наредба № 19 от 2014 г. урежда обяснение
на термина „потенциална жизнеспособност“
чрез количествени показатели за тегло на
плода и гестационна седмица от бременността
съобразно чл. 32, ал. 2, т. 3 от Указ № 833 от
24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА. Същият
термин е от изключително значение, доколкото
свързва разпоредбата с нормите, определящи
правосубектността на физическите лица. Съгласно чл. 1 от Закона за лицата и семейството
(ЗЛС) всяко лице от момента на раждането си
придобива способността да бъде носител на
права и задължения, придобива правосубектност. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 ЗН въвежда
оборимата презумпция, че роденият жив се
смята за жизнеспособен, което е от значение
за наследяването, т.е. отново с правосубектността, с възможността да се придобиват права
и задължения. Логично и съответстващо на
природните процеси, нормативните актове,
които определят правосубектността, я свързват
с понятията „раждане“ и „роден жив“, но тези
понятия имат своето медицинско измерение
и логично се определят от медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“, регулиращ
обхвата, рамката, показателите на медицинската помощ, но винаги с цел качественото
є предоставяне с оглед защита интересите
и правата на пациентите (чл. 2 от Закона за
здравето и чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ).
Лаически посочено, раждането е сложен
процес, за което свидетелстват определенията за „нормално раждане“ и „патологично
раждане“ в Наредба № 19 от 2014 г. От медицинска гледна точка „раждане“ е цялостната
експулсия или екстракция на плод, който е
потенциално жизнеспособен по критериите на
т. 17 (т. 22 от наредбата). „Аборт“ е загуба или
прекъсване на бременност, преди плодът да е
станал потенциално жизнеспособен отново по
критериите на т. 17 (т. 1 от наредбата). Видно
от текстовете на Наредба № 19 от 2014 г. (т. 1 и
22 от ДР) оспореното понятие за „потенциална
жизнеспособност“ е определящо за понятията
„аборт“ и „раждане“, а те от своя страна – за
това, дали индивидът е роден жив, или не, т.е.
дали е правосубектен, или не. Съгласно чл. 45,
ал. 3 ЗГР преценката дали детето е родено
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живо, или мъртво, или е налице аборт се прави
от компетентно медицинско лице. Стандартите, при които действат медицинските лица,
включително с риск да понесат отговорност
при неспазването им, са уредени именно в
Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Нагледен пример в тази насока е
случаят на жалбоподателката Бърч, родила в
24-та г.с. плод с тегло 750 грама (л. 141 – 143),
квалифициран от медицинска гледна точка
като „аборт“, при който от юридическа гледна точка не се придобива правосубектност,
липсва както дете, така и родител. Това от
своя страна поставя редица морално-психологически проблеми във връзка с помощта на
родителите да преодолеят загубата, включително възможността за погребение. Съгласно
чл. 61 ЗГР (редакция до ДВ, бр. 55 от 2015 г.,
в сила от 21.07.2015 г.) препис-извлечение от
акта за смърт представлява разрешение за
погребение, а при аборт не се съставя акт за
раждане, респ. акт за смърт (чл. 45, ал. 4 ЗГР).
По аргумент от противното на § 1, т. 17,
буква „а“ от ДР на Наредба № 19 от 2014 г.
независимо дали плодът е роден жив, или
мъртъв, ако същият при раждането е с тегло
под 800 грама и на възраст под 26-а г.с., той не
е потенциално жизнеспособен, респ. е налице
аборт, при който не е налице нов правен субект
и не се съставя акт за раждане. Ако плод с
тези данни (тегло под 800 грама и възраст под
26-а г.с.) е роден жив, той трябва да е живял
поне три денонощия, за да се определи като
потенциално жизнеспособен (§ 1, т. 17, буква
„б“), т.е. да е налице раждане, при което е
налице нов правен субект. От изложеното
следва, че посочените в оспорената разпоредба
на § 1, т. 17 от ДР на Наредба № 19 от 2014 г.
количествени норми, които подпомагат и ориентират медицинските лица в работата им при
квалифициране на различните случаи, като
„раждане“ или „аборт“, са от изключително
значение за придобиване на правосубектност
от юридическа гледна точка в цитирания погоре смисъл по чл. 1 ЗЛС със съответните
задължения за гражданска регистрация на
раждането по смисъла на ЗГР.
Разпоредбата на § 1, т. 17 от Наредба № 32
от 2008 г. (отм.) регламентира потенциалната
жизнеспособност на плода като теоретична
способност да води извънутробен живот при
следните критерии: телесна маса при раждането 600 и повече грама и/или гестационна
възраст 22-ра и повече г.с. Последващата
нормативна промяна, направена с Наредба
№ 12 от 2014 г. (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.),
не урежда понятие „потенциалната жизнеспособност“, а въвежда критерии за телесна
маса и гестационна възраст при понятието за
раждане, въвеждайки повишените критерии
от 800 грама тегло и 26-а г.с. Тези повишени
изисквания са възприети от оспорената раз-
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поредба на § 1, т. 17 от ДР на Наредба № 19
от 2014 г., която отново въвежда понятието
„потенциалната жизнеспособност“. Анализът
на измененията в правната уредба показва,
че тези критерии неизменно са указание за
разликата между „аборт“ и „раждане“, а с това
и за възможността за придобиване на правосубектност. Спорът е относно законосъобразност
на нормативното изменение на § 1, т. 17 от
ДР на Наредба № 19 от 2014 г. по критериите
на чл. 168 във връзка с чл. 146 АПК.
Ви дно от представената от ответника
административна преписка, въведените завишени критерии от 800 грама тегло и 26-а г.с.
са били предмет на обществена дискусия по
повод приемането на Наредба № 12 от 2014 г.
(ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.). Свидетелства за
това са отзивите на неправителствени организации: писмо вх. № 63-00-100 от 27.08.2014 г.
на сдружение „Избор за живот“, съдържащо конкретни данни и предложения в тази
насока (л. 106 – 112), писмо вх. № 91-00-129
от 4.09.2014 г. на единадесет организации
(л. 104 – 105), открито писмо вх. № 92-62 от
1.09.2014 г. (л. 103), становище вх. № 91-00-135
от 17.09.2014 г. на Националната мрежа за
децата (л. 101 – 102), писмо вх. № 91-00-166
от 5.12.2014 г. (л. 94 – 95).
По повод медийни публикации от м. август
2014 г. е изразено становище на директора на
дирекция „Здравна политика“, peг. № 75-22-137
от 25.08.2014 г., до медийния съветник към МЗ
(л. 85 – 87) относно незадоволителния резултат
от въвеждането на стриктни граници между
аборт и раждане с предложение за професионален коментар от страна на националните
консултанти по акушерство и гинекология и
по неонатология към МЗ.
Ви д но о т п ис мо р ег. № 75 -22 -139 о т
27.08.2014 г., са изготвени медицински мотиви
от националните консултанти по акушерство
и гинекология – проф. Ангел Димитров, и по
неонатология – проф. Боряна Слънчева, чрез
изпълнителния директор на СБАЛАГ „Майчин дом“ проф. Виктор Златков (л. 82 – 84).
Същите медицински мотиви са публикувани
на 28.08.2014 г. на официалния сайт на Министерството на здравеопазването под заглавие
„Пояснения относно медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“.
По повод постъпилите възражения срещу
Наредба № 12 от 2014 г. е изготвен доклад peг.
№ 62-08-48 от 27.10.2014 г. (л. 89 – 91) на МЗ, с
който се предлага да се потвърдят критериите
за аборт и раждане, тъй като МЗ е обявило на
страницата си позиция по този въпрос, пък и
от гледна точка на статистиката (л. 91). В същата насока е докладът на зам.-министъра на
здравеопазването peг. № 62-08-48 от 24.11.2014 г.
(л. 69 – 71). Проектът на Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство
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и гинекология“ заедно с мотивите към него
е публикуван на сайта на МЗ за 14-дневно
обсъждане на 5.12.2014 г. (л. 77).
Приложените към проекта за приемане на
Наредба № 19 от 2014 г. мотиви не съдържат
никакви съображения касателно оспорената
разпоредба на § 1, т. 17 от ДР на Наредба
№ 19 от 2014 г. В мотивите е посочено, че
са изготвени в изпълнение на Дейност 5
„Изготвяне на основани на научни доказателства медицински стандарти“, но относно
завишените стандарти за „жизнеспособност“
не са посочени подобни научни доказателства.
Липсват данни за ползван международен опит
и данни от актуалната ситуация в лечебната
и здравната мрежа, както е прокламирано в
мотивите. Посочва се, че целта на стандарта
е да осигури достъп до базисни медицински
услуги при гарантиране на тяхното качество,
но липсва необходимата конкретика какво е
наложило завишаването на стандартите за
„потенциална жизнеспособност“ на плода в
сравнение с Наредба № 32 от 2008 г. (отм.).
Съдът в решаващия си състав намира, че
тези мотиви не отговарят на изискванията на
чл. 26, ал. 2 ЗНА. Разпоредбата на чл. 26 ЗНА
поставя условие изработването на проект на
нормативен акт да се извърши при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Гаранция за спазване на тези принципи са въведените с нормите на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА правила за
изработване на проекти на нормативни актове,
които придават важно значение на мотивите
към съответното законодателно изменение и
възможността същите да бъдат обсъдени от
най-широк кръг заинтересовани лица. Израз
на значението на законосъобразното провеждане на процедурата е санкцията по чл. 28,
ал. 3 ЗНА – проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се
обсъжда от компетентния орган. Изискването
за мотивите на проекта на нормативния акт
не е формално, а напротив – следва да бъде
достатъчно пълно и конкретно, за да осигури
реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища
на заинтересованите лица с оглед гарантиране
принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. То предоставя
възможност за широко обществено обсъждане
на възможно най-голям кръг засегнати лица,
които в случая са не само професионалните
общности, но и всички потенциални родители, т.е. всички правни субекти. Изменението
в тези норми чрез завишаването им – тегло
от 600 на 800 грама и възраст от 22-ра г.с. на
26-а г.с., не следва да бъде предприемано без
съответното мотивиране, в каквато насока са
разпоредбите на чл. 26 и 28 ЗНА.
Наличието на медийни публикации, разменена кореспонденция между МЗ и неправителствени организации, изготвено по този повод
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медицинско становище от националните консултанти и публикуването му на сайта на МЗ,
отделно от мотивите за приемане на Наредба
№ 19 от 2014 г., не изпълнява изискванията
на чл. 26 и 28 ЗНА. Посочените разпоредби
имат императивен характер и с тях се цели да
се осигури възможност за излагане на тезите
на заинтересованите лица и обсъждането им
преди приемането на нормативния административен акт с всички произтичащи от това
последици. Неизпълнението на тези изисквания
води до процесуално нарушение, опорочаващо
издадения акт, което е самостоятелно основание по чл. 146, т. 3 във връзка с чл. 196
АПК за отмяна на акта в оспорената част по
чл. 172, ал. 2 АПК. Излагането на мотиви към
проекта за изменение на нормативния акт в
оспорената част ще предостави възможност
за широко обществено обсъждане, каквото
се дължи на оспорената разпоредба с оглед
изключителното є значение за придобиване
на юридическа правосубектност. Липсата на
мотиви е пречка да се провери материалната
законосъобразност на акта и издаването му в
съответствие с целта на закона за качествено
предоставяне на медицинската помощ с оглед
защита интересите и правата на пациентите
(чл. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ).
Предвид изхода на спора на основание
чл. 143, ал. 1 АПК следва да се осъди Министерството на здравеопазването да заплати
на Фондация „Макове за Мери“ направените
по делото разноски 30 лв. – 10 лв. държавна
такса и 20 лв. такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“. Липсват
доказателства за направени разноски за адвокатско възнаграждение.
Водим от горното, Върховният административен съд, състав на трето отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалба на Фондация „Макове
за Мери“ със седалище и адрес на управление София, ул. Козяк 19, ет. 5, ап. 14, и на
Татяна Иванова Бърч от гр. Шипка, ул. Д.
Карталов 22, разпоредбата на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 19 от
22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“, приета от министъра на здравеопазването (ДВ,
бр. 106 от 23.12.2014 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Фондация „Макове за Мери“
със седалище и адрес на управление София,
ул. Козяк 19, ет. 5, ап. 14, сумата 30 лв., представляващи направени по делото разноски.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
9332
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-623
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 63 и 62 във връзка с чл.
61 от Закона за защитените територии, както и
чл. 25, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 21, 22, чл. 24,
т. 3 и 4 от Наредбата за разработване на планове
за управление на защитени територии, приета
с ПМС № 7 от 2000 г., с оглед подобряване на
водообмена и регулиране на нивото на езерните
води при аварийни ситуации утвърждавам план
за изменение и допълнение на плана за управ
ление на защитена местност „Шабленско езеро“,
утвърден със Заповед № РД-167 от 26.02.2004 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 31 от 2004 г.).
Екземпляри от плана за изменение и до
пълнение на плана за управление на защитена
местност „Шабленско езеро“, утвърден със За
повед № РД-167 от 26.02.2004 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 31 от 2004 г.),
да се предоставят на Резиденция Шабла към Ми
нистерския съвет, Община Шабла, Държавната
дивечовъдна станция – Балчик, и Регионалната
инспекция по околна среда – Варна, за сведение,
изпълнение и контрол.
Министър:
Ив. Василева
9284

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1698
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА и чл. 5, ал. 7
УПМП във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 5 и ал. 4 от
Изборния кодекс по повод постъпила молба с
рег. № 94-К-144 от 10.10.2016 г. от Катя Иванова
Иванова с искане за заличаване на вписването
є като синдик в утвърдения от министъра на
правосъдието Списък на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Тър
говския закон поради възникване на несъвмес
тимост за едновременно изпълнение функциите
на синдик и член на Централната избирателна
комисия, назначена с Указ № 314 от 29.09.2016 г.
на президента на Република България, нареждам:
Изключвам Катя Иванова Иванова с адрес:
Перник, ул. Калофер 14, от Списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици
в производства по несъстоятелност по Търгов
ския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от
21.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 48,
50 и 63 от 2006 г., бр. 7, 11, 20, 38, 41, 48 от 2007 г.;
доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64, 83, 104 от 2007 г.,
бр. 2, 39, 40, 44, 57, 86, 87, 92, 101 от 2008 г., бр. 13,
14, 18, 29, 62, 67, 68, 81, 82, 90 от 2009 г., бр. 4, 13,
18, 19, 24, 34, 36, 58, 86, 89, 101 от 2010 г., бр. 20,
36, 53, 54, 59, 90, 94 от 2011 г., бр. 42, 44, 54 от

2012 г., бр. 15, 21, 31, 32, 41, 60, 69, 73, 79, 91, 101 от
2013 г.; доп., бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 83 от 2014 г.,
бр. 101 от 2015 г., бр. 10, 51, 61 и 66 от 2016 г.).
Заповедта подлежи на оспорване пред Върхов
ния административен съд по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
За министър:
П. Тянкова
9225

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-14-65
от 24 октомври 2016 г.
В Министерството на туризма е постъпило
заявление с вх. № Т-08-00-354 от 30.06.2016 г. от
Недялко Славов – областен управител на област
Смолян, Николай Мелемов – кмет на община
Смолян, Славка Чакърова – кмет на община
Чепеларе, д-р Костадин Коев – кмет на община
Велинград, инж. Милко Армутлиев – кмет на
община Маджарово, инж. Елин Радев – кмет на
община Доспат, Пантелей Мемцов – председател
на управителния съвет на Регионална туристиче
ска асоциация „Родопи“, Смолян, Георги Пампо
ров – председател на управителния съвет на Съюза
на родопските хотелиери и ресторантьори, Смолян,
и Златко Златанов – председател на сдружение на
хотелиери и ресторантьори, Велинград, относно
учредяване на организация за управление на ту
ристически район с наименование Организация
за управление на Туристически район „Родопи“. С
писмо № Т-08-00-354 от 19.09.2016 г. са представени
допълнителни документи, изискани на основание
чл. 24, ал. 4 и 6 от Закона за туризма.
След преглед на документите, приложени
към заявлението, и постъпилите допълнителни
документи, изискани на основание чл. 24, ал. 4 и
6 от Закона за туризма, от фактическа и правна
страна се установява следното:
Съгласно чл. 22 от Закона за туризма органи
зация за управление на туристически район се
учредява от туристически сдружения, вписани в
Националния туристически регистър (НТР), чи
ето седалище е на територията на туристическия
район, и поне четири общини от територията на
туристическия район. Видно от информацията в
заявлението, учредителният комитет на Органи
зацията за управление на Туристически район
„Родопи“ ще се състои от следните туристически
сдружения: Регионална туристическа асоциация
„Родопи“, Смолян, притежаваща удостоверение
за вписване в НТР № 134 от 30.06.2014 г.; Съюз на
родопските хотелиери и ресторантьори Смолян,
притежаващ удостоверение за вписване в НТР
№ 149 от 1.07.2015 г.; Сдружение на хотелиери и
ресторантьори – Велинград, област Пазарджик,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
№ 66 от 25.11.2013 г., както и от следните об
щини – Община Смолян, Община Велинград,
Община Чепеларе, Община Доспат и Община
Маджарово, с което са изпълнени изискванията
на чл. 22 от Закона за туризма. В учредителния
комитет ще участва и Областната администра
ция – Смолян. Учредителният комитет ще се
представлява от господин Недялко Славов, об
ластен управител на област Смолян.
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В съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1
и чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма в заявлението
за откриване на процедура за учредяване на ор
ганизация за управление на туристически район
подробно са посочени дейностите и целите на
Организацията за управление на Туристически
район „Родопи“, както и туристическият район, за
управлението на който се създава организацията,
а именно Туристически район „Родопи“.
Заявлението е подписано от всички членове
на учредителния комитет и са приложени необхо
димите документи, удостоверяващи, че членовете
отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 3 във
връзка с ал. 1 от Закона за туризма. Представен
е поименен списък на учредителите от всяка
група по чл. 22 от Закона за туризма.
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 1, т. 6 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3 ЗТ са
представени решения на общинските съвети за
участие и членство на съответните общини в
Организацията за управление на Туристически
район „Родопи“, а именно: Решение № 129 от
31.03.2016 г. на Общинския съвет  – Велинград,
Решение № 187 от 2.08.2016 г. на Общинския съ
вет – гр. Чепеларе, Решение № 211 от 29.08.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Доспат, Решение № 249
от 1.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Смолян,
Решение № 77 от 31.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Маджарово, както и протоколи с
решения за участие в процедура по учредяване
на Организация за управление на Туристически
район „Родопи“ и членство в същата от общото
събрание на съответните сдружения.
Предвид изложеното и на основание чл. 23,
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 5 от Закона
за туризма откривам процедура за учредяване
на Организация за управление на Туристически
район „Родопи“.
Министър:
Н. Ангелкова
8998

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 1642
от 16 ноември 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институ
ции във връзка с постъпила молба от Росица
Любенова Райкинска-Ботева за изключването є
от утвърдения със Заповед № 1623 от 9.11.2016 г.
на председателя на Върховния административен
съд списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от
Закона за кредитните институции разпореждам:
Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институ
ции Росица Любенова Райкинска-Ботева с адрес:
София, бул. Мария-Луиза 9 – 13.
На основание чл. 7, ал. 4 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
настоящата заповед да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страни
цата на Върховния административен съд.
Председател:
Г. Колев
9246
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АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1125/32-309807
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за мит
ниците нареждам:
1. Въвеждането от трети страни на територията
на Република България на суровини и храни от
животински произход, странични животински
продукти и продукти, получени от тях, фуражни
суровини, фуражни добавки, премикси, комби
нирани фуражи, включени в обхвата на Решение
на Комисията 2007/275/ЕО от 17 април 2007 г.
относно списъците с животни и продукти, които
подлежат на проверка в граничните инспекцион
ни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и
97/78/ЕО на Съвета и Наредба № 109 от 2006 г.
за официалния контрол върху фуражите, да се
осъществява през митнически пунктове съгласно
приложение № 1 към настоящата заповед. Посо
чените стоки подлежат на задължителен граничен
ветеринарен контрол от Българската агенция по
безопасност на храните съгласно Регламент (ЕО)
№ 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за
определяне на процедурите за ветеринарни про
верки на граничните инспекционни пунктове на
Общността на продукти, внасяни от трети страни
в одобрен от Европейската комисия граничен
инспекционен пункт.
2. Въвеждането от трети страни на терито
рията на Република България на живи животни
и зародишни продукти, включени в обхвата на
Решение на Комисията 2007/275/ЕО от 17 април
2007 г. относно списъците с животни и продукти,
които подлежат на проверка в граничните ин
спекционни пунктове съгласно директиви 91/496/
ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета, да се осъществява
през митнически пунктове съгласно приложение
№ 2 към настоящата заповед. Посочените стоки
подлежат на задължителен граничен ветеринарен
контрол от Българската агенция по безопасност на
храните съгласно Регламент (ЕО) № 282/2004 на
Комисията от 18 февруари 2004 г. за установяване
на документ за декларирането и за ветеринарните
проверки на животните, идващи от трети страни и
въведени в Общността в одобрен от Европейската
комисия граничен инспекционен пункт.
3. Въвеждането от трети страни на територията
на Република България на растения, растителни
и други продукти да се осъществява през митни
чески пунктове съгласно приложение № 3 към на
стоящата заповед. Посочените стоки подлежат на
граничен фитосанитарен контрол от Българската
агенция по безопасност на храните в одобрен със
заповед на министъра на земеделието и храните
граничен инспекционен фитосанитарен пункт.
4. Въвеждането от трети страни на и износ
за трети страни от територията на Република
България на екземпляри от видовете, посочени
в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97
на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на
видовете от дивата фауна и флора чрез регули
ране на търговията с тях, да се осъществява през
митнически пунктове съгласно приложение № 4
към настоящата заповед. За посочените стоки са
определени места в Република България за въ
веждане, транзит и износ, които са нотифицирани
в Европейската комисия.
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5. Въвеждането от трети страни на територията
на Република България на храни от неживотински
произход и материали/предмети, предназначени
за контакт с храни, да се осъществява през мит
нически пунктове съгласно приложение № 5 към
настоящата заповед. Посочените стоки подлежат
на официален граничен контрол от Българската
агенция по безопасност на храните в граничен
инспекционен пункт.
6. Въвеждането на оризови продукти с произход
от Китай на територията на Република България,
включени в обхвата на Решение за изпълнение
2011/884/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г.
относно спешни мерки във връзка с неразрешен
генетично модифициран ориз в оризови продукти
с произход от Китай и за отмяна на Решение
2008/289/ЕО и въвеждането на фуражи и храни
с произход от Япония или изпратени от тази
държава, включени в обхвата на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията от 5 яну
ари 2016 г. за налагане на специални условия,
уреждащи вноса на фуражи и храни с произход
от Япония или изпратени от тази държава, след
аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“
и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 322/2014 да се осъществява през митнически
пунктове съгласно приложение № 5 към насто
ящата заповед.
7. Поставянето под режим допускане за сво
бодно обращение на територията на Република
България на диворастящи гъби с произход трети
страни, включени в обхвата на Регламент (ЕО)
№ 1635/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 г.
за установяване на подробни правила относно
прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на
Съвета относно условията за внос на селскосто
пански продукти с произход от трети страни след
аварията в атомната електроцентрала в Чернобил,
да се осъществява в митническите учреждения
съгласно приложение № 6 към настоящата запо
вед. Посочените стоки подлежат на официален
контрол от областните дирекции на Българската
агенция по безопасност на храните.
8. Въвеждането и напускането на територи
ята на Република България на отпадъци или
групажни пратки, в които са включени отпа
дъци, се осъществява през всички митнически
учреждения, с изключение на тези, посочени в
приложение № 7 към настоящата заповед, при
спазване на Заповед № РД-992 от 29.12.2014 г. и
№ ЗМФ-8 от 8.01.2015 г. на министъра на окол
ната среда и водите и министъра на финансите,
издадена на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците във връзка с чл. 55 и
56 от Регламент (ЕС) № 1013/2006 на Европей
ския парвамент и на Съвета относно превози
на отпадъци.
9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 69, ал. 1
от Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии
с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) във връзка с
чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009
на Съвета:
9.1. Въвеждането на и извеждането от територи
ята на Република България на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба, за които се прилагат разпоредбите и
изискванията на ЗЕКПСОИТДУ, да се извършва
през митническите учреждения, посочени в при
ложение № 8 към настоящата заповед.
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9.2. По отношение на продукти, свързани с
отбраната, и/или изделия и технологии с двойна
употреба, които ще бъдат обхванати от предва
рителна декларация за заминаване или ще бъдат
декларирани за митнически режими при внасяне,
митническите формалности да се извършват в
митническите учреждения, посочени в приложе
ние № 9 към настоящата заповед.
9.3. Забранява се въвеждането в свободна
зона на продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба, за кои
то се прилагат разпоредбите и изискванията на
ЗЕКПСОИТДУ.
9.4. Митническите формалности по т. 9.2 може
да се извършват и в граничните митнически
учреждения, включени в приложение № 8, през
които продуктите, свързани с отбраната, и/или
изделията и технологиите с двойна употреба се
въвеждат на или извеждат от територията на
Република България съобразно определените със
заповед на директора на Агенция „Митници“,
издадена на основание чл. 66б, ал. 1 от Закона
за митниците, кодове и компетентности на мит
ническите учреждения.
9.5. Разпоредбите на т. 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 се
отнасят и за г ру па ж ни пратк и, в които са
вк лючени п род у к т и, свързани с о тбраната,
и/или изделия и технологии с двойна употреба, за
които се прилагат разпоредбите и изискванията
на ЗЕКПСОИТДУ.
9.6. Когато продукти, свързани с отбраната,
и/или изделия и технологии с двойна употреба
се декларират за поставяне под режим транзит,
който завършва на територията на Република
България, митническите органи в отправното
митническо учреждение задължително извърш
ват проверка дали посоченото в транзитните
документи получаващо митническо учреждение
фигурира в списъците на митническите учреж
дения, указани в приложения № 8 и № 9 към
настоящата заповед.
Тази заповед влиза в сила от датата на об
народването є в „Държавен вестник“ и отменя
Заповед № ЗАМ-55/32-11385 от 14 януари 2016 г.
(ДВ, бр. 9 от 2016 г.).
Директор:
Р. Димитрова
Приложение № 1
към т. 1
Митнически пунктове за въвеждане от трети
страни на суровини и храни от животински
произход, странични животински продукти и
продукти, получени от тях, фуражни суровини,
фуражни добавки, премикси, комбинирани фуражи, включени в обхвата на Решение на Комисията
2007/275/ЕО от 17 април 2007 г. относно спи
съците с животни и продукти, които подлежат на
проверка в граничните инспекционни пунктове
съгласно директиви 91/496/ ЕИО и 97/78/ЕО на
Съвета, както и въвеждането на сено и слама
Митническо учреждение
МП Пристанище Бургас център
МП Брегово

Буквеноцифров код
BG001007
BG004212
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Митническо учреждение
МП Гюешево
МП Варна-запад
МП Златарево
МП Калотина
МП Капитан Андреево
МП Летище „София“ – товари
_______________________

Буквеноцифров код
BG005702
BG002002
BG005703
BG005804
BG001015
BG005107

Решение на Комисията от 28 септември 2009 г.
относно съставяне на списък на граничните инспекци
онни пунктове, определяне на някои правила относно
инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти
на Комисията, и определяне на ветеринарните единици
в TRACES (нотифицирано под номер C(2009) 7030)
ht t p://eu r-lex.eu ropa.eu / lega l- c ontent/ BG/ T X T/
PDF/?uri=CELEX:02009D0821-20160503&rid=1

Приложение № 2
към т. 2
Митнически пунктове за въвеждане от трети
страни на живи животни и зародишни продукти,
включени в обхвата на Решение на Комисията
2007/275/ЕО от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат
на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/
ЕО на Съвета
Митническо учреждение
МП Калотина
МП Капитан Андреево
МП Летище „София“ – товари
_______________________

Буквеноцифров код
BG005804
BG001015
BG005107

Решение на Комисията от 28 септември 2009 г.
относно съставяне на списък на граничните инспекци
онни пунктове, определяне на някои правила относно
инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти
на Комисията, и определяне на ветеринарните единици
в TRACES (нотифицирано под номер C(2009) 7030)
ht t p://eu r-lex.eu ropa.eu / lega l- c ontent/ BG/ T X T/
PDF/?uri=CELEX:02009D0821-20160503&rid=1

Приложение № 3
към т. 3
Митнически пунктове за въвеждане от трети
страни на растения, растителни и други продукти, които подлежат на граничен фитосанитарен
контрол от Българската агенция по безопасност
на храните в одобрен със заповед на министъра
на земеделието и храните граничен инспекционен
фитосанитарен пункт
Митническо учреждение
МП
МП
МП
МП
МП
МП
МП

Летище „София“ – товари
Калотина
Златарево
Логодаж
Пристанище Бургас център
Варна-запад
Пристанище Варна

Буквеноцифров код
BG005107
BG005804
BG005703
BG005706
BG001007
BG002002
BG002005
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Митническо учреждение

Буквеноцифров код
BG002007
BG002006
BG004214
BG004213
BG004212
BG005702
BG004006
BG001015
BG001014
BG001003

МП Варна-ферибот
МП Пристанище Леспорт
МП Пристанище Видин
МП Връшка чука
МП Брегово
МП Гюешево
МП Пристанище Русе
МП Капитан Андреево
МП Жп гара Свиленград
МП Малко Търново
_______________________

Заповед № РД-09-373 от 11.05.2011 г. на министъра
на земеделието и храните за одобрените гранични
инспекционни фитосанитарни пунктове, адрес: http://
babh.government.bg/uploads/File/Zapovedi_Granichen_k_l/
Zapoved.pdf
Заповед № РД-11-465 от 19.05.2011 г. на министъра
на земеделието и храните за режима на работа на
граничните фитосанитарни инспектори, работотещи
в граничните инспекционни фитосанитарни пункто
ве (ГИФП) на контролно-пропускателни пунктове
(ГКПП), адрес: http://babh.government.bg/uploads/File/
Z apoved i_Gran ichen _k_l/ Z A POV ED%2 0R EGI M%2 0
GKPP%20RD_%2011_465%2019_05_2011.pdf

Приложение № 4
към т. 4
Митнически пунктове за въвеждане от трети
страни на и за износ за трети страни от територията на Република България на екземпляри
от видовете, посочени в приложенията към Рег
ламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г.
относно защитата на видовете от дивата фауна
и флора чрез регулиране на търговията с тях
Митническо учреждение
МП Брегово
МП Летище Бургас
МП Гюешево
МП Калотина
МП Капитан Андреево
МП Пристанище Бургас център
МП Пристанище Русе
МП Летище „София“ – пътници
МП Летище „София“ – товари
МП Жп гара Свиленград
МП Варна-запад
МП Летище Варна
МП Златарево
_______________________

Буквеноцифров код
BG004212
BG001002
BG005702
BG005804
BG001015
BG001007
BG004006
BG005106
BG005107
BG001014
BG002002
BG002003
BG005703

Места за въвеждане и износ от и за трети страни,
определени от Република България в съответствие с
чл. 8, ал. 3 от Конвенцията за международна търговия
със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)
и чл. 12 от Регламент (ЕО) № 338/97, адрес: http://
ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_points_of_entry.pdf
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Приложение № 5
към т. 5 и 6
Митнически пунктове за въвеждане на храни и
фуражи от неживотински произход и материали/
предмети, предназначени за контакт с храни
І. Съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за
прилагане на Регламент (EО) № 882/2004 на Ев
ропейския парламент и на Съвета по отношение
на засиления официален контрол върху вноса на
някои фуражи и храни от неживотински произход
и за изменение на Решение 2006/504/ЕО:
Митническо учреждение

Буквеноцифров код
МП Капитан Андреево
BG001015
МП Пристанище Бургас център
BG001007
МП Варна-запад
BG002002
МП Пристанище Варна
BG002005
МП Летище „София“ – товари
BG005107
МП Калотина – само за малини от BG005804
Република Сърбия
ІІ. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 884/2014 на Комисията от 13 август 2014 г. за
налагане на специални условия за вноса на опре
делени фуражи и храни от някои трети държави
във връзка с рисковете от замърсяване на тези
продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1152/2009, Регламент (ЕС) № 2015/175 на
Комисията от 5 февруари 2015 г. за определяне на
специални условия, приложими към вноса на гума
гуар, произход или изпратена от Индия, поради
риска от замърсяване с пентахлорфенол и диокси
ни и Регламент за изпълнение (ЕC) № 885/2014
на Комисията от 13 август 2014 г. за определяне
на специфични условия, приложими към вноса на
бамя и листа от къри от Индия, и за отмяна на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013:

Митническо учреждение
МП
МП
МП
МП
МП

Капитан Андреево
Пристанище Бургас център
Варна-запад
Пристанище Варна
Летище „София“ – товари

Буквеноцифров код
BG001015
BG001007
BG002002
BG002005
BG005107

III. Съгласно Регламент (ЕС) 284/2011 на Ко
мисията от 22 март 2011 г. за определяне на спе
цифични условия и подробни процедури за вноса
на пластмасови съдове и прибори от полиамид и
меламин с произход или изпратени от Китайската
народна република и специалния административен
район Хонконг, Китай:

Митническо учреждение
МП
МП
МП
МП

Пристанище Бургас център
Варна-запад
Пристанище Варна
Летище „София“ – товари

Буквеноцифров код
BG001007
BG002002
BG002005
BG005107

IV. Съгласно Решение за изпълнение 2011/884/
ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. относно
спешни мерки във връзка с неразрешен генетично
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модифициран ориз в оризови продукти с произход
от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО
и въвеждането на фуражи и храни с произход от
Япония или изпратени от тази държава, включени
в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6
на Комисията от 5 януари 2016 г. за налагане на
специални условия, уреждащи вноса на фуражи и
храни с произход от Япония или изпратени от тази
държава, след аварията в атомната електроцентрала
„Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпъл
нение (ЕС) № 322/2014 г.:
1. За храните от неживотински произход по
Решение за изпълнение 2011/884/ЕС и Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/6:

Митническо учреждение
МП
МП
МП
МП

Пристанище Бургас център
Варна-запад
Пристанище Варна
Летище „София“ – товари

Буквеноцифров код
BG001007
BG002002
BG002005
BG005107

2. За храните от животински произход по Ре
гламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 и фуражите по  
Решение за изпълнение 2011/884/ЕС и Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/6:

Митническо учреждение
МП Пристанище Бургас център
МП Брегово
МП Гюешево
МП Варна-запад
МП Златарево
МП Калотина
МП Капитан Андреево
МП Летище „София“ – товари
_______________________

Буквеноцифров код
BG001007
BG004212
BG005702
BG002002
BG005703
BG005804
BG001015
BG005107

Адреси:
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/%20%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA
%D1%82_2016.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/A ktualno_
Border_controls/FPI%20reg.284.pdf
ht t p://w w w.b a bh . gover n m ent .b g /u s er f i l e s/f i l e s/
OGP_884_2014.pdf
ht t p://w w w.b a bh . gover n m ent .b g /u s er f i l e s/f i l e s/
OGP_885_2014%281%29.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/A ktualno_
Border_controls/DPE%20284_2012%20and%20DPE%20
2008_289.pdf
ht t p://ec.eu ropa.eu/food/safet y/off icia l_controls/
legislation/imports/non-animal/index_en.htm

Приложение № 6
към т. 7
Митнически учреждения за поставяне под режим
допускане за допускане за свободно обращение
на диворастящи гъби с произход трети страни
след аварията в атомната централа в Чернобил
съгласно Регламент (ЕО) № 1635/2006
Митническо учреждение
ТМУ Варна
МП Варна-запад

Буквеноцифров код
BG002000
BG002002
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Митническо учреждение
МП Пристанище Варна
ТМУ Бургас
МП Пристанище Бургас център
ТМУ Столична

Буквеноцифров код
BG002005
BG001000
BG001007
BG005800

Приложение № 7
към т. 8
Въвеждането и напускането на територията на
Република България на отпадъци или на групажни пратки, в които са включени отпадъци,
от и за трети страни се осъществява през всички
митнически учреждения с изключение на:
Митническо учреждение
МП
МП
МП
МП
МП
МП

Летище Бургас
Малко Търново
Царево
Летище Варна
Летище „София“ – товари
Олтоманци

Буквеноцифров код
BG001002
BG001003
BG001012
BG002003
BG005107
BG005707

Приложение № 8
към т. 9.1, 9.4 и 9.6
Въвеждането на и извеждането от територията
на Република България на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба, за които се прилагат разпоредбите и
изискванията на ЗЕКПСОИТДУ, да се извършва
през следните митнически учреждения:
Митническо учреждение
МП Летище Бургас
МП Пристанище Бургас център
МП Лесово
МП Жп гара Свиленград
МП Капитан Андреево
МП Пристанище Варна-запад
МП Летище Варна
МП Пристанище Варна
МП Варна – ферибот
МП Летище Пловдив
МП Пристанище Русе
МП Силистра
МП Оряхово
ТМУ Свищов
MП Летище Горна Оряховица
МП Летище „София“ – пътници
МП Летище „София“ – товари
МП Гюешево
MБ Драгоман
МП Калотина

Буквеноцифров код
BG001002
BG001007
BG001011
BG001014
BG001015
BG002002
BG002003
BG002005
BG002007
BG003002
BG004006
BG004014
BG004203
BG004300
BG004303
BG005106
BG005107
BG005702
BG005803
BG005804
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Забранява се въвеждането в свободна зона на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба, за които се прилагат
разпоредбите и изискванията на ЗЕКПСОИТДУ!

Приложение № 9
към т. 9.2 и 9.6
В зависимост от митническите режими, под кои
то ще бъдат поставени продуктите, свързани с
отбраната, и/или изделията и технологиите с
двойна употреба, за които се прилагат разпоредбите и изискванията на ЗЕКПСОИТДУ, необходимите митнически дейности да се извършват
в следните митнически учреждения:
Митническо учреждение
ТМУ Бургас
МБ Нефтохимически комбинат
ТМУ Варна
МБ Добрич
ТМУ Пловдив
МБ Казанлък
МБ Карлово
ТМУ Русе
МБ Разград
МБ Търговище
ТМУ Свищов
МБ Габрово
МБ Горна Оряховица
МБ Плевен
ТМУ Аерогара София
МП Летище „София“ – товари
ТМУ Югозападна
ТМУ Столична
МБ Драгоман
МБ София-запад
МБ София-изток

Буквеноцифров код
BG001000
BG001005
BG002000
BG002009
BG003000
BG003001
BG003007
BG004000
BG004002
BG004011
BG004300
BG004301
BG004302
BG004306
BG005100
BG005107
BG005700
BG005800
BG005803
BG005807
BG005808

Забранява се въвеждането в свободна зона на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба, за които се прилагат
разпоредбите и изискванията на ЗЕКПСОИТДУ!
9135

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1126/32-309808
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 66б, ал. 1 от Закона за мит
ниците нареждам:
1. Определям кодовете и компетентността
на митническите учреждения на територията
на Република България съгласно приложението
към настоящата заповед.
2. Официалното работно време на митни
ческите учреждения се публикува на интернет
страницата и е-портала на Агенция „Митници“.
Заповедта влиза в сила от датата на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Директор:
Р. Димитрова
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   
Приложение
към т. 1

Тип

Наименование

Код

Адрес

Компетентност
за поставяне на стоки под
митнически режим
допускане тран
за свобод
зит
но обра
щение

1

2

5

6

7

8

BG001000 Бургас, пл. Ал. Ба
тенберг 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Нефтохимичес BG001005 Бургас, Нефтохими
бюро
ки комбинат
чески комбинат

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Свобод на зона BG001008 Бу р г а с , С в о б о д н а
бюро
Бургас
зона

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Сливен
бюро

BG001009 Сливен, бул. Банско
шосе 4

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Ямбол
бюро

BG001010 Ямбол, ул. Димитър
Благоев 13, ет. 2

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Летище Бургас
пункт

BG001002 Бургас, кв. Сарафово

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Малко Търново
пункт

BG001003 г р. М а л ко Т ъ р н о 
во, облас т Бу ргас,
МП – Малко Търново

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и П р и с т а н и щ е BG001007 Бургас, пл. Ал. Ба
пункт
Бургас център
тенберг 1

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Лесово
пункт

BG001011 с. Лесово, област Ям
бол, МП – Лесово

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Царево
пункт

BG001012 г р. Царево, област
Бургас

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Н е ф т о п р и с т а  BG001013 Росенец, парк „Ро
пункт
нище
сенец“, нефтен тер
минал

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и ж п г а р а С в и  BG001014 Свиленград, кв. Петпункт
ленград
ко войвода, ул. Асен
Илиев 4

–

Х

–

–

Ми т н и ческ и Капитан Андре BG001015 с. Капитан Андреево
пункт
ево
6530, МП – Капитан
Андреево

X1

Х

X2

Х

Териториално Варна
митническ о
управление

BG002000 Варна, пл. Славей
ков 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Шумен
бюро

BG002008 Шумен, бул. Ришки
проход 54

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Добрич
бюро

BG002009 Добрич, ул. Незави
симост 36

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Варна-запад
пункт

BG002002 гр. Девня, МП – Вар
на-запад

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Летище Варна
пункт

BG002003 А е р о г а р а В а р н а ,
МП – Летище

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Пристанище
пункт
Варн а

BG002005 Варна, пл. Славей
ков 2

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Пристанище
пункт
Леспорт

BG002006 с. То п о л и , о б л а с т
Варн а – ЗПЗ

Х

Х

Х

Х

Териториално Бургас
митническ о
управление

3

4

специални износ
режими,
различни
от транзит

С Т Р.
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Тип

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Код

ВЕСТНИК

Адрес

БРОЙ 94
Компетентност
за поставяне на стоки под
митнически режим

допускане тран
за свобод
зит
но обра
щение
1

2

3

4

специални износ
режими,
различни
от транзит

5

6

7

8

Ми т н и ческ и Варна – ферибот BG002007 г р. Белослав – Фе
пункт
риботен комплекс

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Балчик
пункт

BG002010 Балчик, ул. Примор
ска 1, п.к. 41

Х

Х

Х

Х

Териториално Пловдив
митническ о
управление

BG003000 П ловд и в, ул. Ку к
ленско шос е 32 ,
пк 4004

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Казанлък
бюро

BG003001 Казанлък, бул. Розо
ва долина 53, пк 6100

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Пазарджик
бюро

BG003004 Пазарджик, ул. Плов
дивска 103, пк 4400

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Свобод на зона BG003005 Пловдив, ул. Васил
бюро
Пловдив
Левски 242А

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Смолян
бюро

BG003006 Смолян, ул. Хаджи
Иван Бечев 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Карлово
бюро

BG003007 Карлово, ул. Ген. Заи
мов 28, п.к. 213,
пк 4300

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Стара Загора
бюро

BG003008 Стара Загора, кв. Го
леш, пк 6011

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Радиново
бюро

BG003009 с. Радиново 4202, об
щина „Марица“,
Производствено
предприятие „Агри
България“ – ЕООД

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Свиленград
бюро

BG003010 Свиленград, кв. Пет
ко войвода, ул. Асен
Илиев 4

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Кърджали
бюро

BG003011 Кърджали 6600,
ул. Първи май 62

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Хасково
бюро

BG003012 Хасково 6300,
ул. Правда 1

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Летище Пловдив BG003002 П л о в д и в , Ле т и щ е
пункт
Пловдив

Х

Х

Х

Х

Териториално Русе
митническ о
управление

BG004000 Русе, бул. Липник 117

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Разград
бюро

BG004002 Ра зг р а д , у л. Б е л и
Лом 40

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Търговище
бюро

BG004011 Т ърг ови ще, ул. В.
Левски 5

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Пристанище
пункт
Русе

BG004006 Р ус е, Прис т а н щен
комплекс Русе-изток

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Силистра
пункт

BG004014 Силист ра, ул. Цар
Шишман 5

Х

Х

Х

Х

Териториално Лом
м и т н и ч е с к о
управление

BG004200 Лом 3600, ул. Дунав
ска 44

Х

Х

Х

Х
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Тип

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Код

ВЕСТНИК

Адрес
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Компетентност
за поставяне на стоки под
митнически режим

допускане тран
за свобод
зит
но обра
щение
1

2

3

4

специални износ
режими,
различни
от транзит

5

6

7

8

М и т н и че ско Враца
бюро

BG004201 Враца 3000, ул. Васил
Кънчов 86

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Монтана
бюро

BG004210 Мон та на 340 0, ул.
Юлиус Ирасек 4, ет. 4

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Видин
бюро

BG004211 МБ – Видин

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Оряхово
пункт

BG004203 О ря хов о 33 0 0, у л.
Драгоман 1

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Пристанище
пункт
Лом

BG004205 Лом 3600, ул. Дунав
ска 42

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Брегово
пункт

BG004212 гр. Брегово 3790

X1

X

X2

Х

Ми т н и ческ и Връшка чука
пункт

BG004213 г р. Кула 38 0 0, о б 
щина Кула, област
Видин

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Пристанище
пункт
Видин

BG004214 Видин 3700, ул. Ду
навска 1

Х

Х

Х

Х

Териториално Свищов
митническ о
управление

BG004300 Свищов, ул. Дунав 10

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Габрово
бюро

BG004301 Габрово, ул. Станцион
на 14, п.к. № 6

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Горна Оряховица BG004302 Го р н а О р я х о в и ц а
бюро
5100, ул. Иван Мом
чилов 2А

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Ловеч
бюро

BG004304 Ловеч, ул. Осъмска
235, п.к. 32

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Плевен
бюро

BG004306 Плевен, ул. Гривиш
ко шосе 6, ет. 2

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Севлиево
бюро

BG004309 Севлиево 5400,
ул. Стефан Пешев 161

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Троян
бюро

BG004311 Троян 5600, ул. Васил
Левски 477

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Ле т и щ е Го рн а BG004303 Горна Оряховица, Ле
пункт
Оряховица
тище – Горна Оря
ховица

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Сомовит
пункт

BG004307 с. Сомовит 5959, об
щина Гулянци, об
ласт Плевен, ул. Иван
Вазов 2

Х

Х

Х

Х

Териториално Аерогара София
митническ о
управление

BG005100 Софи я, бул. Брюк
сел 1

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Летище „Со
BG005106 Софи я, бул. Брюк
пункт
фия“ – пътници
сел 1

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Летище „Со
пункт
фия“ – товари

Х

Х

X2

Х

BG005107 Софи я, бул. Брюк
сел 1

С Т Р.
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Тип

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Код

ВЕСТНИК

Адрес
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Компетентност
за поставяне на стоки под
митнически режим

допускане тран
за свобод
зит
но обра
щение
1

2

3

4

специални износ
режими,
различни
от транзит

5

6

7

8

Териториално Югозападна
митническ о
управление

BG005700 Благоевград, ул. По
кровнишко шосе

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Гоце Делчев
бюро

BG005701 гр. Гоце Делчев, ул.
Панаирски ливади 18

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Кулата
бюро

BG005704 с. Кулат а , о бщ и на
Петрич, п.к. 2868

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Кюстендил
бюро

BG005705 Кюстендил, ул. Пе
тър Берон 30

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Гюешево
пункт

BG005702 Гюешево

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Златарево
пункт

BG005703 Златарево

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Логодаж
пункт

BG005706 Логодаж

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Олтоманци
пункт

BG005707 Олтоманци

X1

Х

X2

Х

Териториално Столична
митническ о
управление

BG005800 София, п.к. 1202, ул.
Веслец 84

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Ботевград
бюро

BG005801 Ботевград, п.к. 2140,
бул. 3-ти март 28

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Драгоман
бюро

BG005803 Драгоман, п.к. 2210,
ул. Н. Вапцаров 7

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско Перник
бюро

BG005805 Перник, п.к. 2304,
ул. Владайско въс
тание 1

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско София-запад
бюро

BG005807 София, п.к. 1271, бул.
Рожен 41

Х

Х

Х

Х

М и т н и че ско София-изток
бюро

BG005808 София, п.к. 1870, кв.
Ботунец на терито
рията на Металснаб

Х

Х

Х

Х

Ми т н и ческ и Калотина
пункт

BG005804 с. Калотина

X1

Х

X2

Х

Ми т н и ческ и Стрезимировци BG005809 с. С т р е зи м и р овц и,
пункт
област Перник, об
щина Трън

X1

Х

X2

Х

Централно мит BG009999 София, ул. Г. С. Ра
ническо управ
ковски 47
ление

–

–

–

–

Легенда:
X – означава, че митническото учреждение е компетентно за поставяне на стоките под съответния митнически
режим.
X1 – означава, че митническото учреждение е компетентно за допускане за свободно обращение само в случай
на устна декларация за допускане за свободно обращение по чл. 135 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС)
2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза.
X 2 – означава, че митническото учреждение е компетентно само за поставяне под специален режим време
нен внос в случай на устна декларация за временен внос по чл. 136 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС)
2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза или друго дейст
вие по чл. 139 от същия регламент или карнет АTA или СPD по чл. 163 от регламента.

9136

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1127/32-309809
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 66б, ал. 2 от Закона за мит
ниците нареждам:
Определям изискванията за обмена и съхране
нието на информация посредством използването
на средства за електронна обработка на данни,
както следва:
І. Общи положения
1. Електронният обмен на информация относ
но декларациите по чл. 6 и чл. 15 от Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митническия кодекс на съюза (Регламента)
между митническите органи и лицето по чл. 1,
т. 4 от Регламента може да се извършва чрез:
1.1. директен обмен на съобщения между мит
ническата информационна система и информа
ционната система на лицето чрез предварително
изградена връзка от тип „система-система“;
1.2. въвеждане на информацията, изисквана
за изпълнение на митническите формалности, в
митническата информационна система чрез Web
интерфейса на Е-портала на Агенция „Митници“.
2. За подаване по електронен път на инфор
мацията по тази заповед е необходимо лицето:
2.1. да притежава усъвършенстван електронен
подпис, основан на квалифицирано удостовере
ние за електронни подписи, или квалифициран
електронен подпис съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните
услуги при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и
Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги;
2.2. да бъде регистриранo за електронен обмен
на информация с Агенция „Митници“ по реда
на тази заповед;
2.3. да е обезпечилo изискванията по тази
заповед за обмен на информацията чрез предвари
телно изградена връзка от тип „система-система“
в случаите на т. 1.1.
3. Лице, което подава пред митническите
органи митническа декларация, декларация за
временно складиране, обобщена декларация за
въвеждане, обобщена декларация за напускане,
декларация за реекспорт или уведомление за
реекспорт, носи отговорностите по чл. 15, пара
граф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и за целия
електронен обмен на информация с митническа
та администрация, като се отчита съответната
специфика.
4. Електронният обмен на информация по тази
заповед се осъществява съгласно изискванията,
заложени в спецификациите на електронните
системи, публикувани на Е-портала на Агенция
„Митници“ и утвърдени със заповед на директора
на Агенция „Митници“, и реализираните функ
ционалности на електронния портал на Агенция
„Митници“ за подаване на информацията в ин
формационните системи на администрацията
чрез Web интерфейс.

ВЕСТНИК
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5. Електронните системи на Агенция „Мит
ници“ са достъпни за подаване на информация
по всяко време.
6. Приемането, обработката на подадената
информация и времето за отговор при обмена е
в съответствие с разпоредбите на митническото
законодателство, правилата и условията, дадени
в спецификациите по т. 4 за съответните елек
тронни системи, като се отчита спецификата и
компетентността на митническото учреждение,
към което е подадена информацията.
7. Не се обработва подадена информация, която:
7.1. не е подписана с усъвършенстван електро
нен подпис, основан на квалифицирано удосто
верение за електронни подписи или квалифици
ран електронен подпис, съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета и Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги;
7.2. не съответства на структурата, определена
в спецификацията по т. 4;
7.3. съдържа изпълним код или други форми,
нарушаващи сигурността на митническата ин
формационна система.
8. Митническата информационна система
протоколира чрез системни записи на датата и
часа извършването на следните действия:
8.1. получаване на информация за митническа
декларация;
8.2. приемане на митническа декларация;
8.3. изпращане от митническата информаци
онна система на съобщение за откритите грешки
в резултат на формален и логически контрол;
8.4. начало и край на проверката на митни
ческа декларация;
8.5. вземане на решение за извършване на
проверка на стоките;
8.6. вземане на решение от митническия орган
за вдигането на стоките;
8.7. получаване на искане за анулиране на
електронната митническа декларация и вземане
на съответните решения от митническия орган;
8.8. други действия, свързани с митническото
оформяне на стоките.
9. Лицето, което ще обменя информация с мит
ническата информационна система чрез връзка
тип „система-система“ по т. 1.1 от тази заповед,
трябва самостоятелно и за своя сметка да:
9.1. комплектува своята информационна систе
ма с необходимите апаратни, системни, мрежови
и телекомуникационни средства, като връзката
се осъществява с криптиран мрежов канал;
9.2. осигури необходимите програмни и тех
нически средства за защита на информацията;
9.3. осигури необходимата свързваемост между
своята информационна система и митническата
информационна система;
9.4. при електронния обмен на информация
се спазват и техническите изисквания за кому
никационно оборудване и сигурност съгласно
приложение № 1;
9.5. осигури информационната система, чрез
която ще предоставя информация към митни
ческата администрация съгласно тази заповед,
да е съвместима с информационната система на
Агенция „Митници“ и напълно да отговаря на
заложените изисквания за обмен на съобщения,
дадени в публикуваните на Е-портала на Агенция
„Митници“ спецификации, и да не възпрепятства
бизнес процесите и митническия контрол;
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9.6. преди въвеждане в експлоатация на връзка
та между информационните системи се провеждат
тестове за съвместимост по процедура съгласно
приложение № 2.
10. На лицата, които ще обменят информация
с митническата информационна система по т. 1.2
от настоящата заповед чрез въвеждане на данните
директно в предназначения за целта Web интер
фейс на информационните системи на Агенция
„Митници“, ще им бъде осигурена възможност за
създаване на декларация, преглед, редактиране,
подписване с квалифициран електронен подпис
и изпращане до митническата информационна
система на митническа декларация и преглед на
изпратените и получените съобщения при обмена
с митническата администрация.
11. С ъгласно ч л. 171 о т Регла мен т (ЕС)
№ 952/2013, ако стоките не се представят в рам
ките на 30 дни от подаването на митническата
декларация, то подадената митническа деклара
ция автоматично се изтрива от митническата
информационна система.
12. При установяване на несъответствие между
данните, посочени в електронната митническа
декларация, и резултатите от нейната проверка
се прилагат съответните разпоредби на митни
ческото законодателство.
13. Всички лица, които ще подават информа
ция относно декларациите по чл. 6 и чл. 15 от
Регламент (ЕС) № 952/2013, трябва да притежа
ват валиден ЕОРИ номер и да се регистрират на
Е-портала на Агенция „Митници“.
ІІ. Регистрация
1. Регистрацията за подаване по електронен път
на информация (наричана по-долу регистрация)
се извършва чрез попълване на заявление – при
ложение № 3, за регистрация на Е-портала на
Агенция „Митници“. Данните, посочени в заяв
лението за регистрация, служат за идентификация
на лицето в информационните системи на Аген
ция „Митници“. Заявлението за регистрация се
подписва с усъвършенстван електронен подпис,
основан на квалифицирано удостоверение за
електронни подписи или квалифициран електро
нен подпис, съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и
на Съвета и Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги (наричан
по-долу електронен подпис).
2. С регистрацията си за подаване по електро
нен път на информация на Е-портала на Агенция
„Митници“ лицето декларира, че се задължава
да спазва всички процедури и правила, произ
тичащи от митническото законодателство по
отношение на подадената от него информация и
автентичността на подадената в заявлението за
регистрация информация.
3. Регистрацията може да се направи от
лицето или от упълномощено от него лице. В
заявлението за регистрация следва да се посочи
информация за ЕОРИ номера на лицето, вали
ден e-mail за контакт, за връзката по т. I.1.2 за
подаване на информацията към митническите
органи, както и лицата, които са упълномощени
за подаване по електронен път на информация
от името на лицето.
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4. При регистрация на юридически лица или
сдружения от лица към горепосочената информа
ция се посочват и служителите на лицето, които
са упълномощени за подаване по електронен
път на информация, както и техните права за
администриране на информацията, свързана с
електронната регистрация – потребители, правата
за достъп и техните електронни подписи.
5. Заявлението за регистрацията на юриди
ческите лица се подписва с електронен подпис
на законния представител. Когато законният
представител не притежава електронен подпис,
заявлението се подписва от лице, което е назначе
но да го представлява пред митническите органи
за целите на регистрацията, и регистрацията за
подаване по електронен път на информация се
извършва в митническо учреждение.
6. Документи по отношение на регистрацията
за подаване по електронен път на информация
се изискват в следните случаи:
6.1. когато ЕОРИ номерът не е издаден от мит
ническата администрация на Република България;
6.2. когато регистрацията се извършва от
упълномощено лице.
7. В случаите на т. II.6.1 се представят доку
менти за регистрация от компетентните органи
на съответната държава, които осигуряват необ
ходимите идентификационни данни и актуално
състояние, издадени не по-късно от 6 месеца
преди подаване на документите за регистрация,
ведно с легализиран превод на български език.
8. В случаите на т. II.6.2 освен документите
по т. II.6.1 следва да се представи и документ,
доказващ, че лицето е оправомощено да извърши
това действие.
9. Документите по отношение на регистраци
ята за подаване по електронен път се изпращат
на адрес servicedesk@customs.bg. Митническата
администрация може да поиска лицето да пред
стави документите и в митническото учреждение.
10. Директорът на Агенция „Митници“ опре
деля служителите, отговорни за приемането на
заявлението, изискваните документи и извърш
ването на проверка на данните в тях, както и
преглеждането на изпратените по електронен път
документи по т. 9.
11. След одобрение на заявлението данните
от него се въвеждат в системата за регистрация
от митнически служител. С електронно съоб
щение на електронния пощенски адрес, посочен
от лицето, се потвърждава стартираният процес
на регистрация.
12. В 14-дневен срок от получаване на съоб
щението лицето трябва да приключи регистра
цията на Е-портала на Агенция „Митници“. При
неспазване на срока процесът на регистрация се
прекратява и заявлението се счита за неподадено.
13. С електронно съобщение на електронния
пощенски адрес, посочен от лицето, се потвърж
дава или отказва регистрацията на лицето. При
отказ в съобщението се посочват и причините
за това. След потвърждаване на регистрацията
лицето може да подава информация към мит
ническата администрация в съответствие с тази
заповед и да извършва действия в съответствие
с предоставените му права.
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14. При промяна на данните, вписани в ре
гистрационния формуляр, лицето е длъжно да
отрази промените в 7-дневен срок от тяхното
настъпване. Промяната на данни в регистрацията
се извършва чрез редактиране на регистрацион
ния формуляр. Потвърждение на извършената
редакция се изпраща по електронна поща на
адреса, посочен в регистрационния формуляр.
В случаите на промяна на упълномощаването
допълнително се предоставя и пълномощно. Пъл
номощното трябва да бъде с нотариална заверка
на подписите единствено когато физическо лице
представлява друго физическо лице.
15. Регистрацията за подаване на информация
по електронен път се прекратява в следните случаи:
•	по искане на лицето;
• 	когато лицето не изпълнява процедурите
и правилата за подаване на информация
по електронен път;
•	незабавно след като бъдат информирани
за обезсилване на EORI номера.
16. При прекратяване на регистрацията на ли
цето се изпраща съобщение на електронна поща
на адреса, посочен във формуляра за регистрация.
Тази заповед влиза в сила от датата на обна
родването є в „Държавен вестник“.
Директор:
Р. Димитрова
Приложение № 1
към т. I.9.4
Технически изисквания към икономическите
оператори
1. Въведение
Това приложение определя изискванията за софтуерна, хардуерна и комуникационна обезпеченост
на икономическите оператори, желаещи да подават
митнически документи по електронен път.
2. Регистрация на икономическите оператори
Икономическите оператори, които желаят да
осъществяват електронен обмен на данни с митни
ческата информационна система, трябва да бъдат
предварително регистрирани в системата.
3. Архитектура и технически изисквания
3.1. Архитектура на обмена на данни
Архитектурата на възможните варианти за елек
тронен обмен на данни схематично е представена
на илюстрацията.
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3.2. Софтуерни и хардуерни изисквания за реа
лизиране на обмен на данни с информационните
системи на АМ.
3.2.1. Изисквания за използването на електрон
ния портал
За правилното визуализиране и функциониране
на електронния портал на Агенция „Митници“ и
работното пространство на икономическия опера
тор се изисква използването на един от следните
браузъри:
• Internet Explorer 9 и следващи версии;
• Chrome актуална версия;
• Firefox 38.2 и следващи версии,
както и поддръжка на Java 1.8 и следващи версии,
Javascript и cookies.
Поддържани потребителски операционни сис
теми:
• Windows 32/64 bit., Linux 32/64 bit., OSx.
Работната станция трябва да е снабдена с четец
за смарткарти, съвместим с използваните носите
ли от регистрираните по ЗЕДЕП доставчици на
удостоверителни услуги, както и с необходимия за
функционирането му софтуер.
3.2.2. Изисквания за използване на връзка от
тип „система-система“
Информационната система на икономическия
оператор трябва да дава възможност за непрекъснат
обмен на XML съобщения, подписани с валиден
универсален електронен подпис, предварително
регистриран от икономическия оператор.
Обменът се осъществява посредством протокол
WSDL през TCP/IP мрежа.
Не се допуска обмен на данни в явен (некрип
тиран) вид.
Икономическият оператор осигурява и кон
фигурира в своя мрежов възел маршрутизатор за
криптирани връзки (VPN маршрутизатор). Техничес
ките параметри на криптираната връзка с Агенция
„Митници“ (протоколи, ключове и др.) се предос
тавят на икономическия оператор по електронна
поща след попълване на данните за връзка от тип
„система-система“ в регистрационния формуляр.
3.3. Изисквания към телекомуникационното
оборудване при използване на връзка от тип „сис
тема-система“ през интернет
При обмен на данни чрез връзка от тип „сис
тема-система“, изградена през интернет, сървърът/
сървърите на информационната система на икономи
ческия оператор трябва да използват предварително
декларирани и съгласувани с Агенция „Митници“
IP адреси. Същото правило важи и за външния IP
адрес на VPN маршрутизатора на икономическия
оператор.

Приложение № 2
към т. I.9.6
Процедура за провеждане на тестове
1. Въведение
Това приложение описва организацията и на
чина за провеждане на тестове за съвместимост
между автоматизираните информационни системи
на икономическите оператори и митническите
информационни системи.
Тестовете за съвместимост се провеждат с цел
отстраняване на възможни софтуерни и телеко
муникационни проблеми, проблеми, свързани с
бизнес логиката на информационните системи на
икономическите оператори, както и несъответствия
с изискванията за сигурност на Агенция „Митници“.
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Процедурата е задължителна за всички иконо
мически оператори, които искат да обменят данни
по електронен път, използвайки метода „системасистема“.
При обмен на данни по електронен път посред
ством електронния портал на Агенция „Митници“
тестове не се провеждат.
2. Общи положения
Тестовете за съвместимост между информацион
ната система на икономическия оператор и митни
ческата информационна система се извършват, след
като икономическият оператор се регистрира на
електронния портал на Агенция „Митници“ за по
даване на митнически документи по електронен път.
След успешна регистрация и когато икономиче
ският оператор е попълнил данните, необходими за
изграждане на връзка от тип „система-система“, той
получава по електронна поща подробни технически
изисквания към телекомуникационното оборудване
и сигурността на връзката.
При готовност за осъществяване на връзка от
страна на икономическия оператор той следва да
подаде по електронна поща на адрес b2b@customs.
bg заявление за провеждане на тестове, подписано с
удостоверението за универсален електронен подпис
на лице, притежаващо права за администриране на
работното пространство на икономическия оператор.
Формулярът на заявлението може да бъде изтег
лен от електронния портал на Агенция „Митници“.
В заявлението икономическият оператор декла
рира своята готовност и описва техническите пара
метри на телекомуникационното и криптиращото
оборудване, което желае да използва.
Заявлението съдържа:
• данни за икономическия оператор – ЕОРИ
номер, наименование, адрес;
• координати (телефон, адрес, имена) на слу
жители на икономическия оператор за връзка по
време на тестовете;
• начин на свързване;
• производител и модел на телекомуникацион
ното и/или криптиращото оборудване;
• външен IP адрес;
• данни за телекомуникационния доставчик:
име, вид и параметри на услугата;
• забележка и/или допълнителна информация.
Данните от заявлението се попълват отделно за
всеки отделен офис на икономическия оператор, за
който ще бъде изграждана самостоятелна връзка
към Агенция „Митници“.
3. Обхват на тестовете
3.1. Организация на тестовете
Митническата администрация планира и органи
зира осъществяването на тестовете, като уведомява
всеки икономически оператор преди започването
на теста и му предоставя детайлна информация
относно провеждането му.
Агенция „Митници“ предоставя достъп на инфор
мационната система на икономическия оператор до
тестов сървър в Централното митническо управление.
По време на провеждане на тестовете информа
цията за обмена на съобщения с информационната
система на икономическия оператор и за използва
ните механизми за сигурност се записва и анализира.
Резултатите от проведените тестове се докумен
тират в отделни доклади за всеки икономически
оператор. При несъответствие с някое от изисква
нията тестовете се приемат за неуспешни.
Последователността на отделните тестове е
описана в следващите точки.
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3.2. Видове тестове
3.2.1. Тестове на телекомуникациите
Тестовете на телекомуникациите имат за цел
проверка дали системата на икономическия опе
ратор и митническата информационна система
могат коректно да обменят мрежови пакети и дали
връзката отговаря на изискванията за сигурност.
Тестовете на телекомуникациите се провеждат
чрез изпращане в двете посоки на пакети от тип
ICMP ping с подходяща големина с цел проверка
на коректното им фрагментиране и преминаване,
както и получаването на отговор.
Криптирането на връзката във всеки един мо
мент трябва да отговаря на изискванията по това
приложение.
Икономическите оператори, чиито системи
успешно са преминали тестовете на телекомуника
циите, преминават към тестове по бизнес сценарии.
3.2.2. Тестове по бизнес сценарии
По време на тестовете по бизнес сценарии сис
темата на икономическите оператори изпълнява
описаните във функционалната спецификация по
т. 5 бизнес сценарии, като се провеждат тестове на:
• Валидността на съдържанието на съобщенията:
> формата на XML съобщенията;
> валидността на електронния подпис съгласно
изискванията по този документ;
> валидността в съответствие с правилата,
описани във функционалната спецификация;
> валидността на данните (използваните но
менклатури).
• Дали изпратените съобщения съответстват на
състоянието на транзитната операция.
• Дали съобщенията се изпращат в последова
телността, описана в бизнес сценариите.
4. Приключване на тестовете
След успешно преминаване на всички тестове
между представител на икономическия оператор
и Агенция „Митници“ се подписва протокол за
проведени тестове на информационната система
за електронен обмен на данни.
При неуспешно преминаване на някой от пред
видените тестове след съгласуване с икономическия
оператор митническата администрация определя
дати за допълнителни тестове на съответната
система.

Приложение № 3
към т. II.1
Заявление за регистрация
за обмен на информация по електронен път по
Закона за митниците
1. От ......................................................................................
(имена на законния представител на лицето)

2. Наименование на ЮЛ/ЕТ/ФЛ:
3. ЕОРИ номер:
4. Адрес на управление на ЮЛ/ЕТ:
5. Данни за лицето, упълномощено да извърши
регистрация за електронен обмен на информация
по чл. 6 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на
Европейския парламент и на Съвета:
а) Имена:
б) ЕГН:
в) Данни за КЕП: Сериен номер: …… Издател: ……..
г) Електронен пощенски адрес, на който се
потвърждава стартираният процес на регистрация:
..............................................................................................
д) Информация за контакт:
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Декларации
Декларирам, че информацията, посочена в този
документ, е вярна и точна. Известно ми е, че за
неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Личните данни, които се събират чрез този документ
от Агенция „Митници“, се използват единствено
за нуждите на предоставяните на клиента услуги,
при строго спазване на изискванията на Закона за
електронното управление и Закона за защита на
личните данни.
Приложение:
Пълномощно, с което лицето е упълномощено
да извърши регистрация за електронен обмен на
информация по чл. 6 и чл. 15 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
Дата: 	
9137

С Т Р. 8 3   

ЕАД) при подаване на митническа декларация
или декларация за реекспорт на територията на
Република България съгласно приложение № 3
към настоящата заповед.
4. Определям национални кодове на допълни
телни мерни единици (клетка № 41 „Допълнителна
мерна единица“) при подаване на митническа
декларация или декларация за реекспорт на
територията на Република България съгласно
приложение № 4 към настоящата заповед.
5. Определям допълнителните национални
кодове на стоките (клетка № 33, 5-о подразде
ление) при подаване на митническа декларация
или декларация за реекспорт на територията на
Република България съгласно приложение № 5
към настоящата заповед.
6. Определям национални кодове за допъл
ни телни я ми т ни ческ и реж им (к лет ка № 37
„Процедура, второ подразделение“) при подаване
на митническа декларация или декларация за
реекспорт на територията на Република България
съгласно приложение № 6 към настоящата заповед.
7. Определям национални кодове за вида на
данъка (клетка № 47 „Изчисление на вземанията“,
първа колона: „Вид“ на ЕАД) при подаване на
митническа декларация или декларация за ре
експорт на територията на Република България
съгласно приложение № 7 към настоящата заповед.
8. Определям национални кодове за документи,
сертификати и разрешения (клетка № 44 „Допъл
нителна информация, представени документи,
сертификати, разрешителни“) при подаване на
митническа декларация или декларация за ре
експорт на територията на Република България
съгласно приложение № 8 към настоящата заповед.
Заповедта влиза в сила от датата на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Подпис:

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1128/32-309810
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за мит
ниците нареждам:
1. Определям данните, които се изискват при
подаване на митническа декларация на терито
рията на Република България в зависимост от
митническия режим или реекспорт, съгласно
приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям национални кодове за идентифи
кация на типовете транспортни средства (клетка
№ 18 и клетка № 21 на митническата деклара
ция) при подаване на митническа декларация
или декларация за реекспорт на територията на
Република България съгласно приложение № 2
към настоящата заповед.
3. Определям национални кодове за вида
на контейнерите (посочващи се в клетка № 31
„Колети и описание на стоки, Маркировка и
номера – № на контейнер(и) – Брой вид“ на

Директор:
Р. Димитрова
Приложение № 1
към т. 1

Изисквани данни за попълване на клетките на митническа декларация съгласно чл. 15 от Делегиран
регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията
Клетка №

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

1 (1)

A

A

A

A

A

A

A

A

А

1 (2)

A

A

A

A

A

A

A

A

А

1 (3)

A

A

2

А[l]

A

А

А

А

А

A

А

А

2 (№)

A

A

A

A

A

А

A

C

C

3

A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

C

5

A

6

А

7

C

8
8 (№)
12

A

A [4]

A
A

C
C
A [2][3] А
C

A

A

A

A

A

A

А

А

А

А [4]

А

А

A

А

C

C

C

C

A [5]

С

С

С

C

А

А

А

А

А

A [6]

А

А

А

А

C

C

C

C

C

C

A

A

A

А

А

А

А

А

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

Клетка №

A

B

C

D

E

14

А

А

А

А

А

14 (№)

A

A

A

A

A

15
15a

F

G
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H

I

J

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

L

А

А

А

А

А

A

A

A

A

А

A [2]

17
17a

ВЕСТНИК

C

A [5]

A

A

А

C

А

А

А

C

C

C

C

C

А [7]

А [7]

A [9]

A [9]

А [10]

А [10]

A [2]
A [5]

17b
18 (Иденти
А [1][7]
фикация)

А [7]

А [7]

18 (Нацио
налност)

A [7] [24]

C

A [8] [24]

19

A [9]

20

А [10]

A [9]

A [9]

A [9]

А [10]

A [9]

А [4]

А [10]

21 (Иденти
A [1]
фикация)

A [9]

A [10]

А [8]

21 (Нацио
A [8]
налност)

A [8]

A [8]

22 (Валута) А

А

22 (Размер) А

А

23

А [11]

А [11]

24

А

25

A

A

A

C

A

А

26

A [12]

A [12]

A [12]

C[12]

A [12]

C [12]

A

А

C

A [8]

A [8]

A [8]

C

А

A

A

A

А

C

C

A

А [11]

C [11]

C [11]

C [11]

А

А

A

A

А

C

A [13]

A [13]

А [13]

C

А

27

A

А

29

А

A

A

A

А

30

А

A [l]

A

A

А

C [14]

31

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33(1)

A

A

A

A [16]

A

C
А

А

А

C

А

А

А

A

A

A

A

A

A

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A[16]

A[17]

A

A

А

A

A

A

А

A

33(2)
33(3)

A

A

A

A

А

A

33(4)

A

A

A

A

А

A

33(5)

C

C

C

C

C

А

А

А

A

34a

C [l]

A

C

C

C

A

A

A

A

34b

А

35

А

A

A

A

C

A

A [17]

C
A

А

C
A

А

A

A

36

A

37(1)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A [17]

A [18]

A

A

A [18]

А

А

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

A

A

A

A

42

A

A

A

43

А

А

A

A

A

39

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A
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A

B

C

D

E

ВЕСТНИК
F

G

45
46

A [25]

47 (Вид)

C [20]

А [25]

I

А

А

J

L
A

A [25]

A[25]

A [25]

C [20]

A [18][21][22]

A [18][21][22]

A

C

C

A [18][21][22]

A [18][21][22] A

A

47 (Ставка) C [20]

C [20]

C [20]

C [18][20] [22 ] C [20]

A

47 (Размер) C [20]

C [20]

C [20]

C [18][20] [22 ] C [20]

A

47 (Общо)

C [20]

C [20]

C [20]

C [18][20] [22 ] C [20]

A

47 (НП)

C

C

C

C [18][22]

C

A

48

C

C

А

А

49

C [23]

C [23]

А [23]

А [23]

A

A

50

C

A

A

A

A

C

A [25]

H

C [20]

47 (Данъч
C
на основа)

А [25]
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C
A

C [23]

A

C

C

A [4]

52

A

53

A
A

A

A

A

A [25]

A

A

51

54

А [25]

A

A

55

A

56

A

Легенда:

Наименования на колоните
А: Износ/изпращане

Кодове, използвани за клетка 37,
1-во подразделение
10, 11, 23

B: Режим митническо складиране с оглед на получаване на специално 76, 77
възстановяване при износ преди изнасяне или производство под
митнически надзор и под митнически контрол преди изнасяне
и изплащане на възстановяване при износ
C: Реекспорт след специален режим, различен от режим митни 31
ческо складиране
D: Реекспорт след митническо складиране

31

E: Пасивно усъвършенстване

21, 22

F: Транзит
G: Митнически статус на съюзни стоки
H: Допускане за свободно обращение

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I: Поставяне на стоки под режим активно усъвършенстване или 51, 53, 54
временен внос
J: Поставяне в митнически склад

71, 78

L В случаите на чл. 239, ал. 10 и 11 от Закона за митниците
Символи в клетките
А: Задължително: данни, изисквани от всяка държава членка
C: Незадължително за операторите: данни, които операторите могат да решат да представят, но които
може да не бъдат изисквани
Бележки:

[1] Попълването на тази клетка е задължително за селскостопански продукти с възстановявания
при износ.
[2] Това сведение може да се изисква само за процедури, които не са компютризирани.
[3] Когато декларацията обхваща само една стокова позиция, държавите членки може да предвидят
тази клетка да бъде оставяна празна, като в клетка 5 се записва цифрата „1“.
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[4] Попълването на тази клетка е задължително за новата компютризирана система за транзита
(NCTS) по начина, предвиден в допълнение В2 на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Ко
мисията.
[5] Това сведение може да се изисква само за процедури, които не са компютризирани.
[6] Попълването на тази клетка е незадължително за държавите членки, когато получателят не е
установен в Съюза, нито в държава с общ транзитен режим.
[7] Да не се използва в случай на пощенски пратки или превоз с фиксирани транспортни инсталации.
[8] Да не се използва в случай на пощенски пратки или превоз чрез фиксирани транспортни съо
ръжения или железопътен транспорт.
[9] Това сведение може да се изисква за процедури, които не са компютризирани. В случай на ком
пютризирани процедури държавите членки не трябва да събират това сведение, ако могат да го
извлекат от останалите данни в декларацията и така да го предадат на Комисията в съответствие
с разпоредбите за събиране на статистически данни за външната търговия.
[10] Държавите членки могат да изискват попълване на третото подразделение само когато митни
ческата администрация изчислява митническата стойност от името на икономическия оператор.
[11] Държавите членки могат да изискват тази информация само в случаите, когато не се прилагат
правилата за ежемесечно определяне на валутните курсове.
[12] Тази клетка не се попълва, когато формалностите по износа се извършват в пункта на напускане
на Съюза.
[13] Тази клетка не се попълва, когато формалностите по вноса се извършват в пункта на въвеждане
в Съюза.
[14] Тази клетка може да се използва в новата компютризирана система за транзита (NCTS) по начина,
предвиден в допълнение В2 на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията.
[16] Това подразделение трябва да се попълни, когато:
– декларацията за транзит се съставя от същото лице и в същото време като митническа де
кларация, която включва код на стоките, или след нея, или
– законодателството на Съюза предвижда това.
[17] Попълва се само когато законодателството на Съюза предвижда това.
[18] Тази информация не се изисква за стоките с освобождаване от вносни мита, освен ако митни
ческите органи я смятат за необходима за прилагането на разпоредбите, уреждащи допускането
за свободно обращение на въпросните стоки.
[19] Държавите членки може да не прилагат това изискване, ако техните системи им позволяват да
извлекат тази информация автоматично и недвусмислено от останалите данни в декларацията.
[20] Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации изчисляват
митата от името на операторите въз основа на останалите данни в декларацията. В останалите
случаи тя е незадължителна за държавите членки.
[21] Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации изчисляват
митата от името на операторите въз основа на останалите данни в декларацията.
[22] Когато декларацията се придружава от документа, посочен в чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС)
2016/341 на Комисията, държавите членки могат да не изискват попълването на тази клетка.
[23] Тази клетка се попълва, когато декларацията за поставяне на стоки под митнически режим се
използва за приключване на режим митническо складиране.
[24] Когато стоките се превозват в контейнери, които ще се транспортират от пътни превозни сред
ства, митническите органи могат да разрешат на титуляря на режима да остави тази клетка
празна, ако логистичната схема в отправния пункт може да попречи на предоставянето на иден
тификационните данни и данните за националността на транспортното средство при съставяне
на декларацията за транзит и ако митническите органи могат да гарантират, че изискваната
информация относно транспортните средства ще бъде вписана впоследствие в клетка 55.
[25] Държавата членка на приемане на декларацията може да не прилага изискването за представяне
на тази информация, когато е в състояние да я прецени правилно, и прилага методи за изчис
ляване, които позволяват да се постигне резултат, съвместим със статистическите изисквания.
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ДЪРЖАВЕН
Приложение № 2
към т. 2

Национални кодове за идентификация на типовете
транспортни средства (клетка № 18 и клетка № 21
на митническата декларация)

Код
00
1

Име

Тип
неизвестен

неизвестен

морски транспорт

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 8 7   
Име

5

Тип

пощенска пратка

5001

писмо

5002

колет

5003

куриерска пратка

7099 фиксирани транспортни
други
инсталации
8099 речен транспорт

други

1001

контейнеровоз

1002

за насипни то
вари

1003

танкер

1004

общо предназна
чение

1005

ферибот

1006

яхта

1007

моторен кораб

1008

риболовен съд

1009

скутер

1

контейнер с дължина 10 ft

1010

надуваем съд

2

контейнер с дължина 20 ft

1099

други

3

контейнер с дължина 30 ft

1299 жп вагон на морски пла
други
вателен съд

4

контейнер с дължина 40 ft

1699 сухопътно превозно сред
ство на морски плавате други
лен съд

9

на собствен ход

9001

животински

9002

пешеходец

Приложение № 3
към т. 3
Национални кодове за вид на контейнер (посочващи се в клетка 31 „Колети и описание на стоки,
Маркировка и номера – № на контейнер (и) – Брой
вид“ на ЕАД)
Код

Вид на контейнера

B

контейнер с дължина 24 ft

C

контейнер с дължина 24 ft, 6 in

G

контейнер с дължина 41 ft

1799 ремарке или полуремар
ке на морски плавателен други
съд

H

контейнер с дължина 43 ft

L

контейнер с дължина 45 ft

1899 вътрешни водни превоз
ни средства на морски други
плавателен съд

M

контейнер с дължина 48 ft

N

контейнер с дължина 49 ft

2

жп транспорт

2099 жп транспорт

други

2399 сухопътно превозно сред
други
ство на жп вагон
3

шосеен транспорт

Приложение № 4
към т. 4
Национални кодове на допълнителни мерни единици (клетка № 41 „Допълнителна мерна единица“
на ЕАД)

3001

автобус

3002

микробус

Код на
мерна
единица

3003

каравана

100

3004

лек автомобил

Hectolitre Plato Хектолитър за градус
degree
Плато

3005

товарен автомо
бил

101

Hectolitre finished Хек толи т ър завър
product
шен продукт

3006

фургон/пикап

102

3007

мотоциклет

Hectolitre pure Хектолитър чист ал
alcohol, 20 °С
кохол, изм. 20 °С

3099

други

104

Gigajoule

Гигаджаул

105

100 g

100 г

106

Retail price (for Продажна цена (за
10 0 0 pieces of 1000 броя цигари)
cigarettes)

107

Retail price (for Продажна цена (за
the quantity of декларираното коли
tobacco declared) чество тютюн)

4

въздушен транспорт

4001

авиолиния/№ на
полет

4002

самолет

4003

хеликоптер

4099

други

Описание EN

Описание BG
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Приложение № 5
към т. 5
Допълнителни национални кодове на стоките (клетка № 33, 5-о подразделение)
Код
X101
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X109
X110
X111
X112

X113

X114
X115
X116
X117
X201
X202
X203
X299
X302
X303
X304
X308
X309
X310
X311
X312
X313
X315
X316
X317
X319
X323
X327
X328

Описание
Смес от бира и безалкохолни напитки
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol
С действително алкохолно съдържание по обем, по-малко или равно на 1.2 % vol
Денатуриран етилов алкохол
Неденатуриран етилов алкохол
Тихи вина по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗАДС
Ферментирали напитки по чл. 7, т. 1, буква „а“ ЗАДС
Междинни продукти по чл. 8 ЗАДС
Тихи вина по чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗАДС
Шумящи вина по чл. 6, ал. 2 ЗАДС в съдове със свръхналягане, равно на или по-голямо от 3 bar
Шумящи вина по чл. 6, ал. 2 ЗАДС в съдове със „запушалки-гъбки“
Други ферментирали напитки по чл. 7, т. 2 ЗАДС в съдове със свръхналягане, равно на или
по-голямо от 3 bar, които:
– имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol, но непревиша
ващо 13 % vol, или
– имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревиша
ващо 15 % vol, при условие че алкохолът в крайния продукт се дължи изцяло на ферментация
Други ферментирали напитки по чл. 7, т. 2 ЗАДС в съдове със „запушалки-гъбки“, които:
– имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol, но непревиша
ващо 13 % vol, или
– имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревиша
ващо 15 % vol, при условие че алкохолът в крайния продукт се дължи изцяло на ферментация
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol
Други ферментирали напитки по чл. 7, т. 1, буква „б“ ЗАДС
С действително алкохолно съдържание по обем, по-малко или равно на 1.2 % vol
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol
Цигари, несъдържащи тютюн
Пури и пурети, несъдържащи тютюн
Продукти по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗАДС, съставени изцяло от вещества, различни от тютюн,
но отговарящи на изискванията в понятието за „тютюн за пушене“ съгласно чл. 12, ал. 1 ЗАДС
Други (извън обхвата на ЗАДС)
В потребителски опаковки до 5 литра (чл. 24, ал. 1, т. 3 ЗАДС)
Съдържащ олово (чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗАДС)
Несъдържащ олово (чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗАДС)
За отопление (чл. 33, ал. 1, т. 2 ЗАДС)
Други, използвани за цели, различни от горивата за отопление или моторните горива (чл. 24,
ал. 2, т. 1 – 5 ЗАДС)
Енергиен продукт по чл. 32, ал. 7 ЗАДС
За отопление (чл. 33, ал. 1, т. 7 ЗАДС)
Енергиен продукт по чл. 32, ал. 8 ЗАДС
Моторно гориво (чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗАДС)
Моторно гориво (чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗАДС)
За отопление (чл. 33, ал. 1, т. 1 ЗАДС)
За тежки корабни горива (чл. 32, ал. 1, т. 10 ЗАДС)
Смазочно масло (чл. 33а, ал. 1 ЗАДС)
Моторно гориво (чл. 32, ал. 1, т. 5 ЗАДС)
Енергиен продукт (чл. 32, ал. 9 ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните горива по
чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗАДС
Енергиен продукт (чл. 32, ал. 9 ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните горива по
чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗАДС
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X330
X332
X335
X336
X337
X338
X341
X342
X343
X344
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Описание
Енергиен продукт (чл. 32, ал. 9 ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните горива по
чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗАДС
Енергиен продукт (чл. 32, ал. 9 ЗАДС), за който не може да се определи за какъв вид моторно
гориво е предназначен
Случаи на стоки по чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗАДС, внасяни от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 ЗАДС
Случаи на стоки по чл. 35, ал. 1 ЗАДС
Продуктът се използва за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление
Продуктът е предназначен за използване, предлага се за продажба или се използва като гориво
за отопление
Продуктът е синтетичен и не се използва като моторно гориво или гориво за отопление
Продуктът не се използва за добавяне или разреждане на моторни горива
Продукт по чл. 35, ал. 2 ЗАДС
Продукт по чл. 35, ал. 1 ЗАДС, който е предназначен за използване, предлага се за продажба
или се използва като тежко корабно гориво
Енергиен продукт (чл. 32, ал. 9 ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните горива по
чл. 32, ал. 1, т. 5 ЗАДС

X345 Добавки за смазочни масла по чл. 33а, ал. 6 ЗАДС
Продуктът се използва за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление (извън
X346
обхвата на ЗАДС)
X347 Природен газ за моторно гориво (чл. 32, ал. 1, т. 6а ЗАДС)
X348 Природен газ (чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗАДС)
X349 Случаи на стоки (леки масла) по чл. 35, ал. 1 ЗАДС
X350 Случаи на стоки (биогаз) по чл. 32, ал. 1, т. 11 ЗАДС
X399 Други
Приложение № 6
към т. 6
Национални кодове за допълнителния митнически режим (клетка № 37 „Процедура, второ подразделение“)
Код
001
002
003
006
007
008
010
011
017
9UT
9TR

093
094
095
096
097

Описание
Внос
Стоки, освободени от вносни мита, данък върху добавената стойност и акциз
Стоки, освободени от вносни мита, но не и от данък върху добавената стойност и акциз
Стоки, освободени от вносни мита и акциз, но не и от данък върху добавената стойност
Стоки, освободени от вносни мита и данък върху добавената стойност, но не и от акциз
Стоки, освободени от данък върху добавената стойност и акциз, но не и от вносни мита
Стоки, освободени от данък върху добавената стойност, но не и от вносни мита и акциз
Стоки, освободени от акциз, но не и от вносни мита и данък върху добавената стойност
Стоки, освободени от ДДС по чл. 58, ал. 1, т. 17 ЗДДС (стоки, които се връщат от лицето из
носител при запазване на състоянието, в което са били изнесени, освен нормалното износване
при тяхната употреба, когато същите стоки са освободени от вносни мита)
Въвеждане на стоки в данъчен склад при условията на чл. 73б, ал. 10 от Закона за акцизите
и данъчните складове
Споразумение за икономическа, техническа и съответна друга помощ със САЩ
Стоки, придружени с издаден в Република Турция сертификат A.TR, с произход от трета страна,
различна от Република Турция
Износ
Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни сред
ства, принадлежащи на държава членка, извършващи движения, които не са международни
Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства,
принадлежащи на държава членка
Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства,
принадлежащи на трета страна
Безмитна търговия
Износ на стоки, предназначени за сондажни съоръжения, опериращи в изключ ителната ико
номическа зона на Република България
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Приложение № 7
към т. 7
Национални кодове за вида на данъка (клетка № 47 „Изчисление на вземанията“, първа колона: „Вид“
Код
100

Вид на вземането
Акциз

Приложение № 8
към т. 8
Национални кодове за документи, сертификати и разрешения (клетка № 44 „Допълнителна информация,
представени документи, сертификати, разрешителни“)
ID на
сертификат
1999
19AR

19AS
19DA
19DI
19DT
19LP
19LW
19WS
19SB
19SC

19WE
19WI
19WT
19WC
1CAB
1CAD
1CAL
1CPL
1DBB

Описание EN

Описание BG

Други (този код следва да се използва само в
Other (this code should be used only if no
случаите, когато в номенклатурата не е пред
specific code is envisaged in the nomenclature)
виден специфичен код)
Application for authorization with retroactive Заявление за разрешение с обратна сила
effect according to Art. 211, paragraph 2 of по чл. 211, параграф 2 от Регламент (ЕС)
Regulation (EU) No 952/2013
№ 952/2013
Authorisation for holding of the temporary Разрешение за откриване и управление на
storage facility
временен склад
Accompaning document, according to Art. Придружителен документ по чл. 116 от Закона
116of the Wine and Spirits Act
за виното и спиртните напитки
Import certificate for dual use goods and Удостоверение за внос на изделия и технологии
technologies
с двойна употреба
Разрешение за транзит на изделия с двойна
Licence for transit of dual use items
употреба
Licence for transportation of defence related Лиценз за транспортиране на продукти, свър
products
зани с отбраната
Licence for import and export of defence Лиценз за внос и износ на продукти, свързани
related products
с отбраната
Licence for participation in exhibition of defence Разрешение за участие в търговски изложения
related products
на продукти, свързани с отбраната
Authorization for regular use of a simplified Разрешение за опростена декларация при ре
declaration according to Art. 166, paragraph 2 гулярно използване по чл. 166, параграф 2 от
of Regulation (EU) No 952/2013
Регламент (ЕС) № 952/2013
Authorization to lodge a customs declaration in Разрешение за вписване в отчетността на дек
the form of an entry in the declarant’s records ларатора по чл. 182, параграф 1 от Регламент
according to Art. 182, paragraph 1 of Regulation (ЕС) № 952/2013
(EU) No 952/2013
Individual/Global licence for export of defence Индивидуално/Глобално разрешение за износ
related products
на продукти, свързани с отбраната
Individual/Global licence for import of defence Индивидуално/Глобално разрешение за внос
related products
на продукти, свързани с отбраната
Authorisation for transit of defence related Разрешение за транзит на продукти, свързани
products
с отбраната
Export/import certificate for defence related Удостоверение за износ или внос на продукти,
products
свързани с отбраната
Certificate of analysis showing the quantity of Анализен сертификат, указващ количеството
bioethanol
на биоетанола
Certificate of analysis showing the quantity Анализен сертификат, указващ количеството
of biodiesel
на биодизела
Сертификат за алкохолно съдържание или
Certificate for alcoholic content or label
етикет
Certificate for initial extract content (Plato Сертификат за начално екстрактно съдържание
degree) or label
(градус Плато) или етикет
Document of the producer or declaration of the Документ на производителя или декларация
importer, that excess pressure of the product на вносителя, че свръхналягането на продукта
is more than 3 bar
е по-голямо от 3 bar
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Описание EN

Описание BG

1DBM

Document of the producer or declaration of the
importer, that excess pressure of the product
is less than 3 bar and that the beverages are
other than mixture of beer and non-alcoholic
beverages

Документ на производителя или декларация на
вносителя, че свръхналягането на продукта е
по-малко от 3 bar и че напитките са различни
от смес от бира и безалкохолни напитки

1DCF

Declaration for conformity according to Art.10(1)
and (2) of the Ordinance for the requirements
for liquid fuels grade, the terms, procedure and
method of their control

Декларация за съответствие по образец съглас
но чл. 10 (1) и (2) от Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията,
реда и начина на техния контрол

1DDB

Document of the producer or declaration of the Документ на производителя или декларация
importer, that excess pressure of the product на вносителя, че свръхналягането на продукта
is less than 3 bar
е по-малко от 3 bar

1DDE

Document of the producer or declaration of the Документ на производителя или декларация
importer, that the product has been produced на вносителя, че продуктът е произведен без
without enrichment
обогатяване

1DDF

Документ на производителя или декларация
Document of the producer or declaration of
на вносителя, че алкохолът, който се съдър
the importer, that the alcohol contained in the
жа в крайния продукт, е получен изцяло от
finished product is entirely of fermented origin
ферментация

1DDM

Document of the producer or declaration of Документ на производителя или декларация
the importer, that the beverage is other than на вносителя, че напитката е различна от смес
mixture of beer and non-alcoholic beverages от бира и безалкохолни напитки

1DEN

Document for denaturation

1DHF

Declaration of the importer that goods will be Декларация от вносителя, че стоката ще бъде
used as heating fuel
употребена като гориво за отопление

1DHH

Declaration by the importer that goods are Декларация от вносителя (свободен текст),
intended for use and will be offered for sale че стоката ще се използва или предлага за
as heating fuel
продажба като гориво за отопление

1DIU

Declaration by the importer within the meaning
of Art.26f(2) of the Excise Law Implementing
Provisions that goods will be used directly in
activities which do not constitute production
within the meaning of Art.59 of the Excise
Law, that goods will not be used as motor fuel
or heating fuel and that goods will not be used
as additives or extenders to motor fuels

1DMH

Декларация от вносителя, че стоката няма
Declaration of the importer that goods will not
да бъде използвана като моторно гориво или
be be used as motor fuel or heating fuel
гориво за отопление

1DNF

Declaration by the importer that goods are not Декларация от вносителя (свободен текст),
intended for use and will not be offered for че стоката няма да се използва и няма да се
sale as heating fuel
предлага за продажба като гориво за отопление

1DNH

Декларация от вносителя (свободен текст),
Declaration by the importer that goods are not
че стоката няма да се използва и няма да се
intended for use and will not be offered for
предлага за продажба като моторно гориво и
sale as motor fuel and heating fuel
гориво за отопление

1DNM

Декларация от вносителя (свободен текст),
Declaration by the importer that goods are not
че стоката няма да се използва като моторно
intended for use as motor fuel
гориво

1DPB

Декларация (свободен текст) за предназначение,
Declaration by the importer for use, that goods
че продуктът ще бъде вложен в производството
are intended for biodiesel production
на биодизел

1DPW

Other document certifying that goods are
intended for manufacture of energy products
within the meaning of Art.59(2) of the Excise
Law and/or storage in tax warehouse (this
condition is valid only for the excise duty
suspension arrangement)

Документ за денатуриране

Декларация от вносителя по чл. 26е, ал. 2
ППЗАДС, удостоверяваща, че стоката ще се
използва пряко в дейности, които не пред
ставляват производство по смисъла на чл. 59
ЗАДС, че няма да се използва като моторно
гориво или гориво за отопление и че няма да
се използва като добавка или за разреждане
на моторни горива

Друг документ, удостоверяващ, че стоките са
предназначени за производство на енергийни
продукти по смисъла на чл. 59, ал. 2 ЗАДС и/
или складиране в данъчен склад (условието
е валидно само за режим Отложено плащане
на акциз)
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1DSF

Declaration by the importer that goods are Декларация от вносителя (свободен текст),
intended for use as ship fuel
че стоката ще се използва за корабно гориво

1DSO

Declaration that the origin of product is synthetic

Декларация, че произходът на продукта е
синтетичен

1OAP

Certificate of excise-exempted end user

Удостоверение за освободен от акциз краен
потребител

1OAR

Certificate of registration according to Art.57b(6) Удостоверение за регистрация по чл. 57б,
of the Excise Law
ал. 6 ЗАДС

1PER

Inventory of personal property/household effects Опис на лично/домакинско имущество

1PES

Confirmation of the Ministry of Education, Потвърждение от Министерството на образо
Youth and Science as a competent authority ванието, младежта и науката като компетентен
under international agreement
орган по международно споразумение

1PFA

Confirmation of the Ministry of Foreign Affairs Потвърждение от Министерството на външните
as a competent authority under international работи като компетентен орган по междуна
agreement
родно споразумение

1PME

Confirmation of the Ministry of Economy Потвърждение от Министерството на икономи
as a competent authority under international ката като компетентен орган по международно
agreement
споразумение

1TAC

Certificate of analysis containing information Анализен сертификат, който да съдържа инфор
for the kind and quantity of the substances мация за вида и количеството на използваните
used for marking
вещества за маркиране

1TCP

Contract or other document certifying that
goods are intended for manufacturing within the
meaning of Art.59 of the Excise Law and are
going to be submitted to producers according
to paragraph 86 of the Transitional and Final
Provisions of the Excise Law

1TDF

Declaration by the importer that the product Декларация от вносителя, че продуктът е пред
is intended for use as additives to motor fuels назначен за добавяне към моторните горива
under Ar.32(1), p.3 of the Excise Law
по чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗАДС

1TDM

Commercial document certifying the mode of Търговски документ, удостоверяващ начина
presentation
на представяне

1TDN

Declaration by the importer that the product Декларация от вносителя, че продуктът е пред
is intended for use as additives to motor fuels назначен за добавяне към моторните горива
under Ar.32(1), p.5 of the Excise Law
по чл. 32, ал. 1, т. 5 ЗАДС

1TDO

Declaration by the importer that the product Декларация от вносителя, че продуктът е пред
is intended for use as additives to motor fuels назначен за добавяне към моторните горива
under Ar.32(1), p.4 of the Excise Law
по чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗАДС

1TDP

Declaration by the importer that the product
Декларация от вносителя, че стоките ще се
will be used directly in activities which do not
използват пряко в дейности, които не предста
constitute manufacture within the meaning of
вляват производство по смисъла на чл. 59 ЗАДС
Art.59 of the Excise Law

1TDR

Declaration by the importer that the product is Декларация от вносителя, че продуктите не
not intended for use as additives or extenders са предназначени за добавяне или разреждане
to motor fuels
на моторни горива

1TDV

Commercial document for packaging capacity Търговски документ за вместимост на опаков
from 5 litters up to 210 litters
ките от 5 литра до 210 литра

1TRD

Commercial document for consumer packages Търговски документ за потребителски опаковки

1TSA

Certificate of analysis

1TSD

Technical specification and declaration of the Техническа спецификация и декларация на
importer
вносителя

1TSF

Technical specifications for heavy fuel oils Техническа спецификация за тежко котелно
and a declaration of the importer for use as гориво и декларация на вносителя за използ
heating fuels
ване като гориво за отопление

1TSP

Technical specification

9138

Договор или друг документ, удостоверяващ, че
стоките са предназначени за производство по
смисъла на чл. 59 ЗАДС и ще се предоставят
на производители по параграф 86 ПЗРЗАДС

Анализен сертификат

Техническа спецификация
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 651
от 16 септември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-И-48/20.12.2013 г. от Ирина ТотоваМаринова с искане за разрешаване изработване
на проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор 68134.4324.4455, м. В.з. Люлин,
район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: скици, до
кументи за собственост, задания, отговарящи
на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и мотивирани
предложения за ПУП – ПРЗ и ИПРЗ на улична
регулация.
Заявлението е разгледано от отдели в НАГ –
СО: „ОУП“, „БДПР“, „Правен“ и „ПУП“.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотът попада в устройствена зона „Вилна
зона“ (Жв) съгласно т. 8 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
По заявлението е изразено писмено станови
ще № ГР-94-И-48/2013 г. от началника на отдел
„Подробни устройствени планове“ на основание
чл. 135, ал. 4, т. 1 ЗУТ във връзка със Заповед
№ РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столич
ната община.
Предложението за изработване на проект на
подробен устройствен план е в териториален
обхват: ПИ № 68134.4324.4455 и изменение на
улична регулация при о.т. 25б.
Искането е разгледано и прието с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-51/8.07.2014 г., т. 4.
Със Заповед № РД-09-50-733 от 15.09.2014 г. на
главния архитект на Столичната община е до
пуснато изработване проект на ПУП – изменение
на улична регулация при о.т. 25б, отваряне на
задънена улица и план за регулация и застроява
не в териториален обхват: ПИ с идентификатор
68134.4324.4455, м. В. з. Люлин, район „Овча купел“.
С писмо изх. № ГР-94-И-48/2013 г./26.09.2014 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
на кмета на район „Овча купел“ и на заявителката.
С ъс за я влен ие вх. № Г Р-94 -И- 48/2013 г./
1.12.2014 г. е внесен проект за ПРЗ и изменение
на улична регулация.
С проекта за план за регулация се предвижда от
реждане на УПИ II-4455 – „За ж. с.“, УПИ III-4455 –
„За ж. с.“, УПИ IV-4455 – „За ж. с.“, УПИ V-4455 –
„За ж. с.“, от кв. 19б, м. В. з. Люлин, изменение
на улична регулация при о.т. 25б и създаване на
задънена улица по о.т. 25д – о.т. 25е, без да се
засягат имоти, съседни на ПИ 68134.4324.4455.
С плана за застрояване в новоотредените
УПИ се предвижда ситуиране на свободностоящи
жилищни сгради на пълни отстояния от регула
ционните граници при параметри на застрояване
в съответствие с устройствена зона „Вилна зона“
(Жв) съгласно ОУП на СО.
С писмо № ГР-94-И-48/2013 г./15.12.2014 г.
проектът е изпратен на кмета на район „Овча
купел“ за провеждане на процедури по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С молба вх. № ГР-94-И-48/2013 г./8.01.2015 г. са
внесени следните съгласувания: „ЧЕЗ Разпределе
ние България“ – АД, от 15.12.2014 г., „Софийска
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вода“ – АД, от м. 12.2014 г., писмо № ПО-09123/3.12.2014 г. на МЗХ – Областна дирекция
„Земеделие“ – София-град, съгласно което не е
необходимо провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
С писмо № АБ-66-02-72/5/29.04.2015 г. кметът
и главният архитект на район „Овча купел“ удос
товеряват, че обявяването по чл. 128, ал. 3 ЗУТ е
извършено, в законния срок за обжалване не са
постъпили възражения и изразяват становище,
че разработката не дава яснота за развитието на
територията по отношение на бъдещото комуни
кационно обслужване. Към писмото са приложени
разписен списък; протоколи; обратни разписки.
С писмо изх. № ГР-94-И-48/2013 г./15.06.2015 г.
проектът е върнат в района за дообявяване по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Със за явление вх. № ГР-94- 0 0 - 48/2013 г./
25.06.2015 г. е внесено дендрологично заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност
от ланд. арх. Стоянка Гигова, съгласувано с ди
рекция „Зелена система“ при СО на 18.06.2015 г.
съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо изх. № АБ-6602-72/7/4.09.2015 г. кме
тът и главният архитект на район „Овча купел“
връщат проекта с уверение, че същият е дообявен
на заинтересованите страни и няма постъпили
възражения.
В съответствие с изискване на отдел ,,БДПР“ –
(ИМ) с молба вх. № САГ16-ГР00-990/17.02.2016 г.
е представено писмо изх. № УЗ-1154/11.02.2016 г.
и удостоверение № УРКГ2-01648/10.02.2016 г. на
МОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-20/8.03.2016 г., като е взето решение:
По становището на район „Овча купел“: Бъ
дещото комуникационно обслужване на терито
рията е обект на следващо проектиране. Улица
с о.т. 25в до о.т. 25а е влязла в сила с предходен
план и е реализирана на място съгласно кадас
тралната карта.
Приема проекта и го изпраща в СОС на ос
нование чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
П У П – ПРЗ е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на
поземлен имот с идентификатор 68134.4324.4455
от кадастралната карта на м. В.з. Люлин, район
„Овча купел“.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-198 от 28.06.1989 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-74 от 20.10.2009 г. на изпълнителния ди
ректор на АГКК, последно изменение със Заповед
№ КД-14-22-1259 от 6.11.2012 г. на началник СГКК.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С проекта за план за регулация се предвижда
отреждане на УПИ II-4455 – „За ж. с.“, УПИ III4455 – „За ж. с.“, УПИ IV-4455 – „За ж. с.“, УПИ
V-4455 – „За ж. с.“, от кв. 19б, м. В.з. Люлин, изме
нение на улична регулация при о.т. 25б и създаване
на задънена улица по о.т. 25д – о.т. 25е, без да се
засягат имоти, съседни на ПИ 68134.4324.4455.
С проекта се предвижда изграждането на
двуетажни жилищни сгради на пълни отстояния
от регулационните граници, което е допустимо
в устройствена зона (Жв) съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 27, ал. 1 във
връзка с чл. 31, ал. 2, 4 и 5 ЗУТ по отношение
на изискуемите разстояния на сградите до регу
лационните линии и между сградите в съседните
имоти.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
По действащия ОУП на СО имотът попада във
„Вилна зона“ (Жв) с устройствени показатели:
плътност 25 %; Кинт. 0,8; озеленяване 60 %; к. к.
8,50 м; к. било 10,00 м.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Паркирането е осигурено в границите на УПИ,
с което е спазено изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новите УПИ се
осигурява, както следва: за УПИ III по дейст
ващата улична регулация по о.т. 25а – о.т. 25в,
за УПИ II, IV и V по нова задънена улица
о.т. 25д – о.т. 25е.
За горното е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изис
кванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 15.12.2014 г.,
„Софийска вода“ – АД, от м. 12.2014 г., писмо
№ ПО-09-123/3.12.2014 г. на МЗХ – Областна
дирекция „Земеделие“ – София-град, писмо изх.
№ УЗ-1154/11.02.2016 г. и удостоверение № УРКГ201648/10.02.2016 г. на МОСВ, Басейнова дирекция
„Дунавски район“. Спазено е изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от пред
ставените дендрологично заснемане и експертна
оценка на дървесната растителност от ланд. арх.
Стоянка Гигова, съгласувано с дирекция „Зелена
система“ при СО на 18.06.2015 г.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – соб
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ственост на физическо лице, за изграждане на
обект „улица“ – публична общинска собстве
ност – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС.
Реализацията на проекта не предвижда из
разходване на бюджетни средства на Столична
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1,
изр. 2 и чл. 124а, ал. 5, чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-20/8.03.2016 г., т. 3,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
м. В.з. Люлин, кв. 19б, УПИ II-4455 – „За ж.с.“,
УПИ III-4455 – „За ж. с.“, УПИ IV-4455 – „За ж. с.“,
УПИ V-4455 – „За ж.с.“, задънена улица от о.т. 25д
до о.т. 25е по сините и червените линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. В.з. Люлин за улица от о.т. 25б до
о.т. 25в по кафявите и зелените линии, букви, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
м. В. з. Люлин, кв. 19б, УПИ II-4455 – „За ж.с.“,
УПИ III-4455 – „За ж. с.“, УПИ IV-4455 – „За ж.
с.“, УПИ V-4455 – „За ж.с.“, съгласно приложе
ния проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица с оглед
бъдещото урегулиране на територията.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

9059

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 198
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление
вх. № АБ-06-806 от 17.08.2016 г. от „Кей енд Ес
енерджи“ – ЕООД, Общинският съвет – гр. Ка
варна, реши:
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1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на тех
ническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образования, пред
ставляващ вътрешна оптична (комуникационна)
връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор
35064.11.26 до главна разпределителна уредба
в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище
гр. Каварна, община Каварна, със следните за
сегнати имоти: 35064.11.26, 35064.11.12, 35064.11.94,
35064.16.97, 35064.14.74, 35064.14.19 в землище
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
и имот с идентификатор 66113.19.117 в землище
с. Селце, община Каварна, област Добрич.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона.
Председател:
Кр. Кръстев

ВЕСТНИК

• плътност на застрояване – до 30 %;
• минимална озеленена площ – мин. 50 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена
за озеленяване с дървесна растителност;
• интензивност за застрояване (Кинт.) – 1,2.
3. За ПИ № 015084, местност Селска ливада,
землище с. Богослов, от КВС:
• начин на застрояване – свободно;
• предназначение на имота – „преминаване,
спорт, инфраструктура“;
• максимална етажност/височина – 0 м;
• плътност на застрояване – до 30 %;
• минимална озеленена площ – мин. 50 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена
за озеленяване с дървесна растителност.
Решението подлежи на оспорване пред Адми
нистративния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.

9242

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 327
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ и Решение № ІІ-4 от протокол № 23
от 12.10.2016 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Кюс
тендил, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация Общинският
съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата
на ПИ № 015083, ПИ № 015084 и ПИ № 015085,
местност Селска ливада, землището на с. Бого
слов, с ЕКАТТЕ 04796, община Кюстендил, от
КВС за промяна на предназначението на терито
рията на имотите от земеделска в неземеделска за
осъществяване на инвестиционни намерения на
възложителя, съобразени със следните устройстве
ни показатели и характеристики за устройствена
зона Ос съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ:
1. За ПИ № 015083, местност Селска ливада,
землище с. Богослов, от КВС:
• начин на застрояване – свободно;
• предназначение на имота – „ниско жилищно
строителство“;
• максимална етажност/височина – 3/10 м;
• плътност на застрояване – до 30 %;
• минимална озеленена площ – мин. 50 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена
за озеленяване с дървесна растителност;
• интензивност за застрояване (Кинт.) – 1,2.
2. За ПИ № 015085, местност Селска ливада,
землище с. Богослов, от КВС:
• начин на застрояване – свободно;
• предназначение на имота – „ниско жилищно
строителство“;
• максимална етажност/височина – 3/10 м;
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9214

Председател:
М. Крумова

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 363
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за трасе на вън
шен водоп ровод до и мо т с и ден т ифи к ат ор
56126.166.18, м. Алмалък – Омондрос, землище
гр. Петрич, с трасе през имоти с идентифика
тори: 56126.166.105 – за селскостопански горски
ведомствен път, 56126.166.104, 56126.166.101 – за
други вид водно течение, водна площ, съоръже
ние, общинска собственост; и сервитутите към
него, предвидени да преминат в имоти с иден
тификатор по КККР, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част от ПУП – ПП, както след
ва: 56126.166.105 – за селскостопански горски
ведомствен път, 56126.166.104, 56126.166.101 – за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
общинска собственост, м. Алмалък – Омондрос,
землище гр. Петрич.
2. Одобрява ПУП – ПП за трасе на външно ел.
захранване до имот с идентификатор 56126.166.18,
м. Алмалък – Омондрос, землище гр. Петрич, с
трасе през имот с идентификатор 56126.166.101 – за
друг вид водно течение, водна площ, съоръже
ние – общинска собственост, и сервитутите към
него, предвидени да преминат в имоти с иден
тификатор по КККР, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част от ПУП – ПП, както следва:
имот с идентификатор 56126.166.101 – за друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение – об
щинска собственост, м. Алмалък – Омондрос,
землище гр. Петрич.

9174

Председател:
Г. Динев
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ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 335
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Външно електроприсъединяване“
на поземлен имот с идентификатор 61460.47.39 през
ПИ с идентификатори 61460.504.326, 61460.504.559,
61460.504.552, 61460.504.502, 61460.47.55 и 61460.47.52
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Р. Йовчев
8989
РЕШЕНИЕ № 336
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план на „Електропровод 20 kV от Подстанция
„Гипсово“ по северния неработен борд на руд
ник „Трояново-север“ – промяна на трасето от
СРС № 14“ през поземлени имоти с идентифи
катори 61460.242.107; 61460.242.112; 61460.242.63;
61460.242.64; 61460.242.86; 61460.242.87; 61460.242.88;
61460.242.89; 61460.242.9; 61460.242.90; 61460.242.91;
614 6 0.2 45.101; 614 6 0.2 45.118; 614 6 0.2 45.119 и
61460.245.128 по одобрена кадастрална карта
на гр. Раднево, община Раднево, област Стара
Загора.
Председател:
Р. Йовчев
8990

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 349
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Си
митли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за сградно водопроводно откло
нение на ПИ 277038, м. Чифлико, землище на
гр. Симитли.
Засегнат от трасето е имот № 000418 с НТП –
полски път, собственост на община Симитли.
2. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за външно електрозахранване на
ПИ 277038, м. Чифлико, землище на гр. Симитли.
Засегнат от трасето е имот № 000418 с НТП –
полски път, собственост на Община Симитли.
Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
Председател:
Вл. Христов
9172

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 350
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Си
митли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на кабелна линия НН за електро
захранване на ПИ 031009, м. Дола, землище на
с. Крупник.
Засегнати от трасето имоти са:
– имот № 000223 с НТП – пътища ІV клас,
собственост на Община Симитли;
– имот № 000233 с НТП – жилищни терито
рии (населени места) – собственост на Община
Симитли.
2. Одобрява подробен устройствен план –  
парцеларен план на водопроводно отклонение
за ПИ 031009, м. Дола, землище на с. Крупник.
Засегнат от трасето е имот № 000223 с НТП – пъ
тища ІV клас, собственост на Община Симитли.
Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
Председател:
Вл. Христов
9173

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 267
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техни
ческата инфраструктура в следния обхват:
Трасе на подземен ел. кабел НН 0,4 kV до
поземлен имот № 000840 през поземлени имо
ти: № 000018 – път ІІІ-6601 от републиканската
пътна мрежа, държавна публична собственост,
и № 153022 – стопански двор, държавна частна
собственост, по КВС на землище с. Скалица,
община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно при
етите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
9177

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 1063
от 6 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 109,
ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съ
вет – с. Минерални бани, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за „Изг ра ж дане на
водохващане и напорен водопровод на Акташ
дере за допълнително включване на вода към
облекчителната шахта на гравитачен водопровод
до ПС „Караманци“, намиращ се в ПИ 000001,
ПИ 000002 и ПИ 000003, местност Акташ дере,
по КВС землище на с. Ангел войвода, община
Минерални бани.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4, изр. второ от ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – с. Минерални бани,
пред Административния съд – Хасково.
За председател:
М. Шабан
9208

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ
ЗАПОВЕД № 633
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връз
ка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314,
ал. 4 ЗПУО и Решение № 89 от 27.10.2016 г. на
Общинския съвет – с. Черноочене, нареждам:
1. Закривам ДГ – с. Бели вир, с полудневна
организация на обучението към ДГ „Знаме на
мира“, с. Черноочене, с целодневна организация
на обу чението, като у чебно-възпитателни ят
процес с децата от закритата детска градина да
се осъществява в ДГ „Знаме на мира“, с. Черно
очене, с целодневна организация на обучението
считано от 1.11.2016 г.
2. Променям ДГ – с. Паничково, към ОУ „Н. Й.
Вапцаров“, с. Паничково, с полудневна органи
зация на обучението като група към ДГ „Първи
юни“, с. Комунига, с целодневна организация
на обучението считано от 1.11.2016 г.
3. Предоставям сградния фонд, наличния
инвентар и задължителната училищна доку
ментаци я за стопанисване и у правление на
приемните детски градини.
4. Трудовите правоотношения с персонала
да бъдат уредени съгласно чл. 123 от Кодекса
на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вест
ник“ пред Административния съд – Кърджали.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на зам.-кмета на общината Селями
Мустафа.
Кмет:
А. Осман
9204
31. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 5/2016 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Стара Загора, Найден Георгиев Цо
лов – адвокат от Адвокатската колегия – Стара
Загора, се лишава от право да упражнява ад
вокатска професия за срок от 24 месеца.
9366

ВЕСТНИК
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3. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
СДО, отдел „Събиране“, на основание чл. 239,
ал. 2 във връзка с чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С162225091-0000324 от 10.11.2016 г. възлага на „Арзу
Билдинг“ – ЕООД, с ЕИК 203249471, с адрес:
София, ул. Околчица, бл. 3, вх. А, ет. 6, ап. 16,
представлявано от Матьо Василев Матев, след
ния недвижим имот: апартамент № 12, намиращ
се на четвъртия етаж (трети жилищен етаж) на
сградата на кота + 8,30, със застроена площ
106,20 кв. м, заедно с 3,468 % идеални части от
общите части на сградата и толкова идеални
части от правото на строеж върху мястото и
мазе № 16 в су терена на сградата със светла
площ 3,76 кв. м и бру тна площ 4,69 кв. м, за
едно с 0,118 %, или 0,93 кв. м идеални части от
общите части на сградата и толкова идеални
части от правото на строеж върху урегулиран
поземлен имот Х-527 от квартал № 11А по пла
на на гр. София, кв. Драгалевци, местността
Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, целият с площ
965 к в. м – сг радата е монолитна, стоманобетонна конструкция, изградена в груб стро
еж. Има издадено удостоверение по чл. 181,
ал. 2 ЗУ Т.
9256
79. – Национа лната агенция за при ходит е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160010-091-0000267 от 7.10.2016 г. възлага на
ЕТ „Беси – Цанко Пильоев“ с ЕИК 101544187,
адрес за кореспонденция: с. Сатовча, община
Сатовча, следния недвижим имот: урегулиран
поземлен имот, съставляващ по действащия
дворищно-регулационен план на с. Сатовча,
община Сатовча, парцел VІ от кв. 76 с площ
на парцела 1700 кв. м при граници на същия:
изток – земеделски земи, запад – улица, север
(по скица Васил Христосков – парцел VII) и юг
Юлиян Шамов, ведно със застроената в същия
имот масивна сграда – овчарник Жидово № 2,
с площ 360 кв. м съгласно скица от Община
Сатовча с № 479/18.10.2016 г., ведно с построй
ка – битова, същата е отразена по скица № 479
от 18.10.2016 г. като масивна сграда – битовка,
със застроена площ 36 кв. м. Имотът е закупен
за сумата 8950,80 лв. Собствеността премина
ва у купувача от датата на постановлението
за възлагане, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
9376
80. – Националната агенция за приходит е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160010-091-0000268 от 7.10.2016 г. възлага на
ЕТ „Беси – Цанко Пильоев“ с ЕИК 101544187,
адрес за кореспонденция: с. Сатовча, община
Сатовча, следния недвижим имот: урегулиран
поземлен имот, съставляващ по действащия
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дворищно-рег улационен план на с. Сатовча,
община Сатовча, парцел V от кв. 76 с площ
на парцела 4200 кв. м при граници на същия:
изток – земеделск и имот, запад – улица, се
вер – парцел V I, и юг – по скица парцел IV –
наследници на Атанас Карта лов, ведно със
застроения в същия имот парцел масивна сгра
да – овчарник Ж идово № 1, съгласно скица от
Община Сатовча с № 480/18.10.2016 г. е съборен
и има застроена площ по плана на с. Сатовча
с основи 665 кв. м, ведно с масивна построй
ка – битова, със застроена площ 50 кв. м по
скица с № 480/18.10.2016 г. Имотът е закупен
за сумата 15 300, 80 лв. Собствеността преми
нава у купувача от датата на постановлението
за възлагане, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахож дение на имота.
9377
99. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 133 от 3.11.2016 г. възлага на купувача Ахмед
Хамди Салим с адрес Разград, ул. Перистър 24Б,
следния недвижим имот: 1/4 идеална част от
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
61710.505.211.1.3, с адрес Разград, ул. Перистър
24Б, ет. 2, намиращ се в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 61710.505.211,
предназначение: ж илище, апартамент, брой
нива: 1, площ – 44,49 кв. м, прилежащи части:
принадлежащо складово помещение 18,81 кв. м,
вход но а н т р е и с т ъ лби ще – 15,0 4 к в. м,
н и во: 1, с ъ с ед н и с а мо с т оя т е л н и о б ек т и в
сг ра дата: на същ и я ета ж – 61710.505.211.1.4,
п о д о б е к т а – 61710 . 5 0 5. 211 .1 .1 , н а д о б е к
та – 61710.505.211.1.5, съгласно схема № 15-492258
от 10.10.2016 г., издадена от СГКК – Разград,
конфискуван в полза на държавата с присъда
№ 416 от 28.09.2015 г. по н.о.х.д. № 122/2015 г.
по описа на Районния съд – Разград. Имотът
се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
9119
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 ДОПК с поста
новление № С160024-091-0000316 от 1.11.2016 г.
възлага на Маргарита Тодорова Брули, адрес:
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100,
вх. В, ет. 1, ап. 3, следни я недви ж им имот:
поземлен имот с идентификатор 68850.502.477,
намиращ се в Стара Загора, ул. Кап. Петко
Войвода 24, площ 332 кв. м, трайно предназ
начение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг вид застрояване,
стар идентификатор: 68850.502.391, номер по
п р ед ходен п ла н: 150 4, к вар т а л: 52 6в, пар 
цел I V, съседи: 68850.502.478, 68850.502.476,
68850.502.367, 68850.502.205, 68850.502.479, за
су мата 19 950 лв. Собственост та преминава
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у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
9255
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ
общава на Огнян Борисов Топалски, наследник
на Маргита Николова Сиджимова, собственик
на имот № 7.1, намиращ се в землището на
с. Покровник, община Благоевград, за постано
вяването на Решение № 749 на Министерския
съвет от 10.09.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нуж да. Решението на Министер
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9291
2. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Койдена Георгиева Близнакова,
наследница на Маргита Николова Сиджимо
ва, собственик на имот № 7.1, намиращ се в
землището на с. Покровник, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9292
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Наташа Кирилова Бъчварова, наследница на
Лазар Иванов Богдански, собственик на имот
№ 2.61, намиращ се в землището на с. Моща
нец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я админист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9293
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4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Наташа Кирилова Бъчварова, наследница на
Лазар Иванов Богдански, собственик на имот
№ 2.79, намиращ се в землището на с. Моща
нец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я а дминист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9294
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Наташа Кирилова Бъчварова, наследница на
Лазар Иванов Богдански, собственик на имот
№ 21.16, намиращ се в землището на с. Моща
нец, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я а дминист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9295
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Таня Иванова Митова, наследни
ца на Христо Михалков Солачки, собственик
на имот № 1.9, намиращ се в землището на
с. Мощанец, община Благоевград, за постано
вяването на Решение № 749 на Министерския
съвет от 10.09.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нуж да. Решението на Министер
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9296
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
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и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Таня Иванова Митова, наследни
ца на Христо Михалков Солачки, собственик
на имот № 2.64, намиращ се в землището на
с. Мощанец, община Благоевград, за постано
вяването на Решение № 749 на Министерския
съвет от 10.09.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нуж да. Решението на Министер
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9297
8. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Златка Славева Кантурска, наслед
ница на Цвета Георгиева/Славева Кантурска,
собственик на имот № 0.219, намиращ се в
землището на с. Мощанец, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9298
9. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Златка Славева Кантурска, наслед
ница на Цвета Георгиева/Славева Кантурска,
собственик на имот № 0.220, намиращ се в
землището на с. Мощанец, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9299
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Златка Славева Кантурска, на
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следница на Цвета Георгиева/Славева Канту р
ска, собственик на имот № 2.57, намиращ се
в землището на с. Мощанец, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9300
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ
общава на Георги Петров Янчов, наследник на
Петър Костадинов Янчев, собственик на имот
№ 56.5, намиращ се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я а дминист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9301
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Елизабета Бориславова Илиева,
наследница на Стоилко Стойчев Поповски/
Стоилко Стойчов Попов, собственик на имот
№ 7.3, намиращ се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я а дминист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9302
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобща
ва на Пирин Николов Николов, наследник на
Костадин Иванов Златков, собственик на имот
№ 37.31, намиращ се в землището на с. Зелен
дол, община Благоевград, за постановяването
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на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я админист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9303
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобща
ва на Пирин Николов Николов, наследник на
Костадин Иванов Златков, собственик на имот
№ 37.34, намиращ се в землището на с. Зелен
дол, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я админист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9304
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Румяна Руменова Кампбел, наследница на
Илия Велев Иванов/Величков Джампалски,
собственик на имот № 0.132, намиращ се в
землището на с. Мощанец, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9305
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Румяна Руменова Кампбел, наследница на
Илия Велев Иванов/Величков Джампалски,
собс т веник на имо т № 2.77, нам и ра щ се в
землището на с. Мощанец, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
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на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9306
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Кети Бориславова Попова, наследница на
Стоилко Стойчев Поповски/Стоилко Стойчов
Попов, собственик на имот № 7.3, намиращ се
в землището на с. Покровник, община Благо
евград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9307
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Надеж да Иванова А нгелова, на
следница на Иван А нгелов Драгов, собственик
на имот № 79.18, намиращ се в землището на
гр. Симитли, община Симитли, за постановя
ването на Решение № 749 на Министерския
съвет от 10.09.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нуж да. Решението на Министер
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9308
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Петрова А лексова, наслед
ница на Петър Лазаров Соколов, собственик
на имот № 63.22, намиращ се в землището на
с. Покровник, община Благоевград, за постано
вяването на Решение № 749 на Министерския
съвет от 10.09.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нуж да. Решението на Министер
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9309
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20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мая Любенова Смиленова, наследница на
Смилен Ангелов Петров, собственик на имот
№ 37.10, намиращ се в землището на с. Зелен
дол, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я админист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9310
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мая Любенова Смиленова, наследница на
Смилен Ангелов Петров, собственик на имот
№ 38.17, намиращ се в землището на с. Зелен
дол, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я админист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9311
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мая Методиева Домозетска, наследница на
Станке Ангелов Петров, собственик на имот
№ 37.12, намиращ се в землището на с. Зелен
дол, община Благоевград, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуж дени имоти и
части от имоти – частна собственост, за дър
жавна н у ж да. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върхов
ни я админист ративен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9312
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
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и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мартина Симеонова Айкова-Гурец
ка, наследница на Вангя Нешова/Стоименова
Айкова, собственик на имот № 216.29, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Си
митли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9313
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мартина Симеонова Айкова-Гурец
ка, наследница на Вангя Нешова/Стоименова
Айкова, собственик на имот № 216.42, намиращ
се в землището на гр. Симитли, община Си
митли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9314
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мартина Симеонова А йкова-Гу
рецка, наследница на Цветко Атанасов А йков,
собс т вен и к на и мо т № 77.6, нам и ра щ се в
землището на гр. Симитли, община Симитли,
за постановяването на Решение № 749 на Ми
нистерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9315
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
с ъ о бща ва на А н т оа не т а Ас енова Па в лова ,
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нас лед н и ца на И ва н С т ой чев С околовск и,
собст веник на имо т № 63.5, нами ращ се в
землището на с. Покровник, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9316
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
с ъ о бща ва на А н т оа не та Ас енова Па в лова,
нас лед н и ца на И ва н С т ой чев С околовск и,
собственик на имот № 63.21, намиращ се в
землището на с. Покровник, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9317
28 . – А г ен ц и я „ Път н а и нфр ас т ру к т у р а“
в к аче с т в о т о с и н а и н в е с т и т ор н а о б ек т:
„Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от
км 359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км
376+000 и Център за управление с временна
връзка към съществуващ път I-1“, на основа
ние чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Диана Симеонова
Пе т цол д, наслед н и ца на Хрис т о М и ха л ков
Солачки, собственик на имот № 1.9, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благо
евград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9318
29. – А г е н ц и я „ Път н а и нфр ас т ру к т у р а“
в к аче с т в о т о с и н а и н в е с т и т ор н а о б ек т:
„Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от
км 359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км
376+000 и Център за управление с временна
връзка към съществуващ път I-1“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Диана Симеонова Петцолд,
наслед н и ца на Хрис т о М и ха л ков С олач к и,
собст веник на имот № 2.64, нами ращ се в
землището на с. Мощанец, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
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Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9319
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Василка Илиева Панайотидис,
наследница на Илия Велев Иванов/Величков
Джампалски, собственик на имот № 0.132, на
миращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение
№ 749 на Министерския съвет от 10.09.2016 г.,
с което са отчуж дени имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нуж да.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9320
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Василка Илиева Панайотидис,
наследница на Илия Велев Иванов/Величков
Джампалски, собственик на имот № 2.77, на
миращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение
№ 749 на Министерския съвет от 10.09.2016 г.,
с което са отчуж дени имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нуж да.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9321
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А в
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Василка Илиева Панайотидис,
наследница на Илия Велев Иванов/Величков
Джампалски, собственик на имот № 4.11, на
миращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение
№ 749 на Министерския съвет от 10.09.2016 г.,
с което са отчуж дени имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нуж да.
Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9322
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Борислава Богомилова Урдарска,
собственик на имот № 11.9, намиращ се в зем
лището на с. Покровник, община Благоевград,
за постановяването на Решение № 749 на Ми
нистерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9323
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Борислава Богомилова Урдарска,
собственик на имот № 11.30, намиращ се в
землището на с. Покровник, община Благоев
град, за постановяването на Решение № 749 на
Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9324
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Борислава Богомилова Урдарска,
собственик на имот № 56.1, намиращ се в зем
лището на с. Покровник, община Благоевград,
за постановяването на Решение № 749 на Ми
нистерския съвет от 10.09.2016 г., с което са
отчуж дени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжал
вано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9325
679. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание
чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане
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на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство по „Виолончело“ – един към
катедра „Струнни инструменти“ на Инструмен
талния факултет със срок 2 месеца от обнарод
ването в „Държавен вестник“. Документи – в
Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 94, тел. 02/44-09-747.
9352
63. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конк у рси за: професори по: професиона лно
направление 8.2. Изобразително изкуство (гра
фика) – един; професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (история на изобрази
телното изкуство) – един; главни асистенти по:
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство (музикален фолклор) – един;
професионално направление 8.2. Изобразител
но изкуство (графика) – един; всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов
2, ет. 3, стая 34, тел: 032/ 601 477, 0877665701.
9345
11. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: професори по: професи
онално направление 5.2. Електротехника, елек
троника и автоматика, специалност „Техника
на високите напрежения“ – един към катедра
„Е лек т роенерг е т и к а“ – ЕФ; п рофесиона л но
направление 5.1. Машинно инженерство, специ
алност „Динамика, якост и надеждност на ма
шините, уредите, апаратите и системите“ – един
към катедра „Теория на механизмите и маши
ните“ – МТФ; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
спец иа л но с т „Тех нолог и я на е лек т р он но т о
производст во“ – един к ъм катедра „Мик роелектроника“ – ФЕТТ; професионално направ
ление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Технология на текстилните материали“ – един
к ъм к ат ед р а „Текс т и л н а т ех н и к а“ – Е МФ;
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
и н женер с т во, спец иа л но с т „Тех нолог и я на
машиностроенето“ – един към катедра „Тех
нология на машиностроенето и металорежещи
машини“ – МТФ; доценти по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Светлинна техника
и източници на светлина“ – един към катедра
„Елек т роснабд ява не, елек т рообза веж да не и
електротранспорт“ – ЕФ; професионално на
правление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
3.7. А дминистрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ – един към катедра
„Правни и хуманитарни науки“ – СФ; профе
сионално направление 5.1. Машинно инженер
ство, специалност „Приложна механика“ – един
към катедра „Механика“ – ФТ; професионално
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направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Управление и органи
зация на автомобилния транспорт“ – един към
катедра „Двигатели, автомобилна техника и
транспорт“ – ФТ; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „При
ложна геометрия и инженерна графика“ – един
към катедра „Основи и технически средства за
конструиране“ – МФ; професионално направ
ление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Ме т од и з а кон т р ол и ра не и изп и т ва не на
материали, изделия и апаратура“ – един към
катедра „Машинни елементи и неметални кон
струкции“ – МФ; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Автоматизирани системи за об
работка на информация и управление“ – един
към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ;
професионално направление 5.3. Кому ника
ционна и компютърна техника, специалност
„Компютърни системи и технологии“ – един
към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ;
професионално направление 5.3. Кому ника
ционна и компютърна техника, специалност
„Компютърни системи и технологии“ – един
към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ;
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението, специалност „Теория и мето
дика на физическото възпитание и спортната
тренировка“ – един към секция „Водни и пла
нински спортове“ – ДФВС; главни асистенти
по: професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Нави
гация, управление и експлоатация на въздуш
ния транспорт“ – един към катедра „Въздушен
транспорт“ – ФТ; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектира
не“ – един към катедра „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи“ – ФТК,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават
в Техническия университет – София, във фа
култетните канцеларии на: ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82;
ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20; ЕМФ – каб.
2344, тел. 965 32 90; СФ – каб. 3235, тел. 965 37
04; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62; МФ – каб.
3242, тел. 965 22 88; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965
25 13; ДФВС – каб. 304, тел. 965 23 00; ФТК –
каб. 1254, тел. 965 22 72.
9263
10. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за: доцент по професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Автомобили, трактори
и кари“ – един за нуждите на катедра „Меха
ника, машиностроене и топлотехника“; главен
асистент по професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Автоматика, информационна и
управляваща техника“ – един за нуждите на
катедра „Електротехника, електроника и автома
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тика“, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
9139
18. – Медицинският университет, Факултет
по дентална медицина – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент – двама, в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.2. Стоматология, научна специ
алност „Хирургична стоматология“ и придобита
специалност по „Орална хирургия“, за нуждите
на катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Прием на документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952-22-10.
9219
94. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, нау ч
на специа лност „Тех нологи я на биологично
активните вещества (вк л. ензими, хормони,
белтъчини)“ за нуждите на катедра „Фарма
ция“ към Медицинския колеж – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 056/715-725.
9111
46. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за заемане на
академичните длъжности: доцент по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по...(Методика на обучението
по информатика и информационни техноло
гии) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професио
нално направление 2.1. Филология (Теория и
история на литературата – литература за деца
и юноши) – един със срок 2 месеца; област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, профе
сионално направление 2.1. Филология (Испански
език – лексикология на съвременния испански
език) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(Стопанско право) – един със срок 3 месеца;
главен асистент по: област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направ
ление 2.2. История и археология (Историогра
фия) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.1. Физически науки (Електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната мате
рия) – двама със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки (Аналитична химия) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
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и компют ърни науки (Информатика) – един
със срок 2 месеца, за нуждите на Факултета по
математика и информатика; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информа
тика) – един със срок 2 месеца, за нуждите на
Факултета по икономически и социални науки.
Документите се подават в ректората, ул. Цар
Асен 24, стая 120, тел. 032/261 408.
9149
95. – Пловдивският университет „Паисий
Х и лен дарск и“ обя вя ва кон к у рс за заема не
на академичната длъжност главен асистент в
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Фи
лология (Съвременен немски език) – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ректората,
ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261 408.
9351
1. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности
доценти в област на висше образование 7. Здра
веопазване и спорт за: 7.1. Медицина: Обща
хирургия към катедра „Пропедевтика на хирур
гическите болести“ – един; Хигиена към катедра
„Хигиена и екомедицина“ – един; 7.2. Дентална
медицина: Образна диагностика за нуждите на
преподаването на английски език към катедра
„Образна диагностика, дентална алергология и
физиотерапия“ – един; 7.3. Фармация: Фарма
цевтична химия към катедра „Фармакогнозия
и фармацевтична химия“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224; e-mail:
nauchen.otdel@gmail.com.
9169
68. – Шу менск ият у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: професор по: област на висше образова
ние 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Жур
налистика) – един; доцент по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки (Ин
форматика) – един; главен асистент по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (Методика на обучението
по български език и литература) – един; об
ласт на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика (Вероятности и
статистика) – един. Всички конкурси са със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
9209
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23. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обя
вява конкурс за академична длъжност главен
асистент за военнослужещ в катедра „Социални,
стопански и правни науки“ на факултет „На
вигационен“ в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство“, у чебни дисциплини „Фирмен
международен бизнес и външнотърговски опе
рации“, „Управление на веригата за доставки“ и
„Функционални аспекти на логистиката“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, вътрешен 16704,
и на сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
9241
16. – Националният археологически институт с музей към БАН – София, обявява конкурси
за главен асистент по направление 2.2. История
и археология: за нуждите на Проблемна група
за интердисциплинарни изследвания – един, и
за нуждите на Секция за праистория – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
9367
770. – Институтът за литература към БАН,
София, обявява два конкурса в професионал
но направление 2.1. Филология: за професор
по специалността „Теория и история на ли
терату рата“ – един, и за главен асистент по
специалността „Българска литература“ (Стара
българска литература) – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Документи – в канцеларията на института,
бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая
704, тел. 02/971-70-56.
9350
291. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява
кон к у р си з а: п р о ф е с ор по п р о ф е сион а л но
направление 3.1. Социологи я, ант ропологи я
и науки за културата за нуждите на секция
„Общество на знанието: наука, образование и
иновации“ – един; доцент по професионално
направление 2.3. Философия за нуж дите на
секция „Социални теории, стратегии и прогно
зи“ – един; доцент по професионално направ
ление 2.3. Философия за нуждите на секция
„Он т олог и я, еп ис т емолог и я, фи лософи я на
науката“ – един; доцент по професионално на
правление 2.3. Философия за нуждите на секция
„Етически изследвания“ – един; главен асистент
по специалност „Социология“, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата за нуждите на секция „Център
за емпирични социални изследвания“ – двама;
главен асистент по професионално направление
2.3. Философия за нуж дите на секция „А н
тропологически изследвания“ – един; главен
асистент по професионално направление 2.3.
Философия за нуждите на секция „Религия,
вярвания, светоглед“ – един; главен асистент
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по професионално направление 2.3. Философия
за нуждите на секция „Социални теории, стра
тегии и прогнози“ – един; главен асистент по
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата за нуж
дите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
за изследване на обществата и знанието, София
1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.
9353
255. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към
Селскостопанската академия обявява конкурси
за академични длъжности, както следва: профе
сор по професионално направление 6.1. Растени
евъдство, научна специалност „Почвознание“ за
нуждите на научен отдел „Химия на почвата“;
доцент по професионално направление 6.1. Расте
ниевъдство, научна специалност „Почвознание“
за нуждите на отдел „Агроекология“; доцент
по професионално направление 6.2. Растител
на защита, научна специалност „Ентомология
(Фитохелминтологи я)“ за ну ж дите на отдел
„Ентомология“; главен асистент по професио
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Агрохимия“ за нуждите на отдел
„Агроекология“; главен асистент по професио
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Агрохимия“ за нуждите на отдел
„Агроекология“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя 7, тел.: 02/824-76-84, факс 02/824-89-37.
9205
394. – ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към
Селскостопанската академия – София, обявя
ва конкурс за академичната длъжност доцент
по научна специалност 04.01.05. „Селекция и
семепроизводство на културните растения“ в
професионално направление 6.1. Растениевъд
ство – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/62-90-26.
9168
70. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина
и нау ч на спец иа л нос т „Неврох и ру рг и я“ за
нуждите на К линиката по неврохирургия със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – на адрес: бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
9257
77. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през октомври 2016 г. са про
дадени следните обекти: 1. магазин № 1 (в битов
комбинат) с идентификатор 39791.6003.243.10.1,
ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, с. Криви
на, продаден на „Вива А и М“ – ЕООД, пред
ставлявано от Лилия Цветкова Георгиева, за
20 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката
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е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2.
магазин № 2 (в битов комбинат) с идентификатор
39791.6003.243.10.2, ул. Демокрация 2, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Пан
чарево“, с. Кривина, продаден на „Вива А и
М“ – ЕООД, представлявано от Лилия Цветкова
Георгиева, за 25 000 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. поземлен имот с идентификатор
68134.1380.2117 (в УПИ I за чисто производство
и КОО, кв. 172), м. НПЗ – Военна рампа-запад,
бул. Александър Михов 14, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „На
дежда“, продаден на „Христи Инвест“ – ООД,
представлявано от Християн Христов Буцев,
за 49 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена
е начислен 20 % ДДС в размер 9800 лв.; продаж
ната цена на обекта с ДДС е в размер 58 800 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 4. поземлен имот
с идентификатор 68134.4356.290, ж.к. Люлин –
8 мр., ул. Филиповско шосе 36, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Лю
лин“, продаден на „Инвест Алианс“ – ЕООД,
представлявано от Румен Стоичков Лепоев, за
134 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 26 800 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
160 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 5. ПИ
с идентификатор 68134. 513.154, кв. 90 (УПИ IV14), м. Предгаров площад – ГГЦ В-16, ул. Братя
Миладинови 97, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“, продаден
на „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ – ООД,
чрез пълномощник Христо Бориславов Дими
тров, за 480 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и
чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 96 000 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
576 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
9207
322. – Столичната община на основаниe
чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – измене
ние на план за регулация и застрояване на м. Кв.
Овча купел – стар, кв. 12 и част от кв. 23, квар
тал 223 и квартал 227, от който се създават нови
квартали 227 и 230 в граници: улица от о.т. 460
до о.т. 463; улица от о.т. 463 до о.т. 464а; улица
от о.т. 464а до о.т. 469; УПИ I – за търговия, биз
нес център, трафопост, от квартал 223; улица от
о.т. 486а до о.т. 460. Проектът е изложен в район
„Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Овча купел“.
9167
5. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на обект:
„Пътна връзка“ за ПИ № 059033 по КВС на зе
млище с. Климентово, община Аксаково, област
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Варна, с териториален обхват поземлени имоти
по КВС на землище с. Климентово, както следва:
№ 000283 – съобщителен провод, собственост
на Николай Василев Тодоров, № 059029 – нива,
собс т венос т на Н и кола й Васи лев Тодоров,
№ 000390 – път ІV клас, собственост на Об
щина А ксаково, № 059033 – бензиностанция,
собственост на Димитър Костадинов Митев.
Проектът за подобен устройствен план е изло
жен за разглеждане в техническата служба на
Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден
на техническата служба е всеки вторник от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аксаково.
9122
24 . – Общ и н а Асеновг р а д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект
„Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст
„Марица-изток“. Проектът и придружаваща
та го документация са изложени за справка
в информационния център на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9355
11. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
се разрешава изработване на проект за частично
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на с. Бабяк, община Белица, по
отношение на УПИ V-143, УПИ IV-143 и УПИ
Х-114, кв. 2 на с. Бабяк, община Белица, пред
ставляващ изменение на одобрен ПУП – ПР
със Решене № 116, протокол № 9/26.09.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, с цел промяна на
границата между парцелите по имотна граница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
рок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с ад
рес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
9356
70 . – О б щ и н а Б е р ко в и ц а н а о с н о в а н и е
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
проект за изменение на действащия ПУП за
улица Бук – гр. Берковица, от осова точка 190
до осова точка 833 по плана на гр. Берковица.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Берковица, ста я 112. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“.
9270
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87. – Община гр. Божурище, Софийска об
ласт, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
чл. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект за подробен устройствен план – парцела
рен план за трасе на разпределителен газопровод
от „Маркос“ – ООД, до регулацията на с. Гурма
зово и газопроводни отклонения за захранване
на консуматори по опис – сигнатура: Бж-01-А38ПУП. Проектът на ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“.
9206
23. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 72
от 7.06.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-167706-53 от 1.03.2016 г. на областния управител
на област с административен център Варна, и
протокол № 74 от 27.09.2016 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-16-7706-194 от 15.09.2016 г. на областния
управител на област с административен цен
тър Варна, са изработени и приети проекти за
план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбрава
та – селищно образувание, землище кв. Виница,
гр. Варна, община Варна, относно поземлени
имоти № 762, 917, К Р 517; местност Трака
та – селищно образувание, землище кв. Виница,
гр. Варна, относно поземлен имот: № 599, КР
520; местност Боровец-север – селищно образу
вание, землище кв. Галата, гр. Варна, относно
поземлени имоти: № 5, 752, 1965, 2745, 3216, КР
5401; 1222 – КП към ПКП и стар имот 372 по
ПКП. Проектите за изменение са предоставени
за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая
1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едно
месечен срок от обнародването в „Държавен
ве с т н и к“ з а и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да
направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
9392
42. – Община Велики Преслав на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за сборна местност Дервиша – када
стрален район № 96, 97, 100, 101 и 111 (с обща
площ 63,04 ха), намиращ се в землището на
гр. Велики Преслав. Материалите по плана са
изложени в общината. 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 и придружаващата го документация
до кмета на общината.
9124
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19. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – план-схема за трасе на нов подземен
водопровод за минерална вода, започващ от
находище „Велинград – Каменица“, КЕИ № 7
„Сярна баня“, който се намира в УПИ № ХІІІ – за
озеленяване, кв. 2561 по плана на Велинград, и
достигащ до ПИ 151039, местност Санаториума,
по КВС на Велинград. Планът ще се израбо
ти в съответствие с глава ІV ЗУТ – Мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура,
в частност раздел І, чл. 64 ЗУТ. Трасето ще
бъде осъществено подземно. Трасето е про
ектирано на около 0,50 м – 1 м от тротоара в
улиците с обща дължина 3661 м. То ще бъде
проектирано да започне от т. 1 – находище „Ве
линград – Каменица“, КЕИ № 7 „Сярна баня“
в УПИ № ХІІІ – За озеленяване, в кв. 2561 по
плана на Велинград, да тръгне в южна посока
по ул. Баба Тонка, ул. Еленка (ос.т. 2259 – 1962),
пресича р. Еленка по съществуващия мост,
продължава в западна посока по ул. Сокол
(ос.т. 1962 – 1953), в южна посока по тротоара
на бул. Съединение (ос.т. 1953 – 1959), в западна
посока през УПИ ХІІІ – озеленяване, в кв. 242,
в южна посока по ул. Мур (ос.т. 1958 – 1948).
След това пресича р. Еленка и продължава
в южна посока по ул. Владимир Маяковски
(ос.т. 2208 – 2237), в западна посока по ул. Ма
каренко (ос.т. 2237 – 2238), в южна посока по ул.
Есперанто (ос.т. 2238 – 2243), в южна посока по ул.
Гергевана (ос.т. 2243 – 2583), в южна посока по ул.
Тошо Стайков (ос.т. 2583 – 41), в западна посока
по ул. Евлоги Георгиев (ос.т. 41 – 32), в западна
посока през УПИ ХІV – детски увеселителен
комплекс, кв. 414 и УПИ ХІІ – парк, пресича
р. Луковица и минава през УПИ ХV – Вельова
баня, кв. 4142. След това минава по улица между
кв. 4142 и кв. 1841 и през съществуващ полски
път от КВС на Велинград, достига по ПИ 151039,
местност Санаториума. Проектът се намира в
отдел „ТСУ“, Община Велинград, бул. Хан Аспа
рух 35, ет. 1, стая № 2, и може да се прегледа от
заинтересуваните и да се възрази в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“ до кмета на община Велинград
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9123
43. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПЗ (план за застрояване) за ПИ с
идентификатор 18157.83.52 по КК на гр. Гур
ково и ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) за водопровод
и ел. кабел за захранване на ПИ с идентифи
катор 18157.83.52 по КК на гр. Гурково, с тра
се, преминаващо през ПИ с идентификатори
18157.88.491, 18157.88.773 и 18157.83.494 по КК
на гр. Гурково. Проектът може да се разгледа
в ста я № 4 на общинската а дминист раци я,
гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция – Гурково.
9357
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6. – Община Долна Митрополия на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересува
ните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
г раниците на населените места и селищни
образувания – трасе за изграждане на нов во
допровод за допълнително водоснабдяване на
гр. Тръстеник за обект „Изграж дане на нов
водопровод за допълнително водоснабдяване
на гр. Тръстеник от съществуваща помпена
станция в м. Ченгене сарай в землището на
с. Ореховица до напорен резервоар в землището
на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на Община Долна Митрополия – стая 116, и пуб
ликуван на интернет страницата на общината.
В изпълнение на чл. 128, ал. 2 ЗУТ настоящото
обявление ще се постави на информационното
табло в сградата на Община Долна Митрополия,
кметство гр. Тръстеник, кметство с. Ореховица
и ще се публикува на интернет страницата на
общината и във вестник „Посоки“ – Плевен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на Община Долна
Митрополия.
9243
7. – Община Долна Митрополия на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересува
ните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план –  парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
г раниците на населените места и селищни
образувания – трасета на подземен кабел НН
и водопровод, за електрификация и водоснаб
дяване на поземлен имот № 100080 в земли
щето на с. Подем, община Долна Митрополия,
собственост на ЕТ „Рубин – Румен Иванов“,
с. Подем, област Плевен. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на Община Долна
Митрополия –  стая 116, и публикуван на интер
нет страницата на общината. В изпълнение на
чл. 128, ал. 2 ЗУТ настоящото обявление ще се
постави на информационното табло в сградата на
община Долна Митрополия и кметство с. Подем
и ще се публикува на интернет страницата на
общината и във вестник „Посоки“ –   Плевен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация на
община Долна Митрополия.
9244
26. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
УПИ VI – „За зеленина“, УПИ XIII и УПИ XIV
от кв. 2 и УПИ I от кв. 6 по РП на гр. Дря
ново, като се изменя уличната и дворищната
регулация за новообразуван УПИ XVII от кв. 2,
заличава се проектирана и нереализирана ули
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ца в участъка между о.т. 29, о.т. 30 и о.т. 31;
вътрешната регулационна линия между УПИ
VI – „Зеленина“, и УПИ XIII от кв. 2 се поста
вя по североизточната имотна граница на ПИ
23947.501.1282; образуват се два нови УПИ XVII и
УПИ XVIII от кв. 2, като регулационните линии
се поставят в съответствие с имотните граници
на ПИ 23947.501.1286 и на ПИ 23947.501.1282;
променя се северозападната граница меж ду
новообразувания УПИ XVII от кв. 2 и УПИ
I – „Зеленина“, от кв. 6; заличава се УПИ XIII
и УПИ XIV, за УПИ XVII от кв. 2 се пред
вижда основно жилищно застрояване до 10 м
височина по ограничителни линии, плътност
и интензивност на застрояване. Проектът за
ЧИ на ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в
Община Дряново – стая 204, в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в Държавен
вестник на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9375
68. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за засегнато трасе на об
щински път VTR 1079 Елена – Лазарци – Мий
ковци в обхвата на свлачище № VTR 13.48057.01.
Свлачището засяга имоти № 001228 и № 000292
по КВС на землище с. Буйновци. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски 24,
където пряко заинтересованите могат да се за
познаят със същия. Заинтересованите лица имат
право в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9358
35. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
п л а н н а в од о п р о в од н о и к а н а л и з а ц и о н н о
от к лонение за за х ранване за п риемен цен
тър към тракийски гробници: „Шушманец“,
„Хелвеция“ и „Грифоните“ до поземлен имот
№ 000242, с начин на трайно ползване – „лека
атлетика и фу тбол“ – частна общинска соб
с т венос т, п рем и на ва щ и п рез ПИ № 0 0 0354
и № 000345 – „недви ж ими архитект у рни па
метници на културата“ – публична държавна
собственост; № 000352 – „местни пътища“, пуб
лична общинска собственост; № 000273 – „па
сище, мера“ – стопанисвана от общината, и
№ 000507 – „път I клас“, публична държавна
собственост, всички в землището на гр. Шипка,
ЕК АТТЕ 83199, община Казанлък, с дължина
на водопровода 207,51 м и на канализационно
отклонение – 339,54 м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9393
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23. – Община Ловеч, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен и внесен за одобрение проект
за подробен устройствен план: план-схема за
мрежи и съоръжения на техническата инфра
структура – тръбни отклонения от съществува
щи шахти на съществуваща подземна канална
м р еж а – с о б с т в е н о с т н а БТ К – Е А Д , к ъ м
жилищни сгради на територията на гр. Ловеч,
община Ловеч, за 35 бр. отклонения, разделени
в 11 бр. мрежи, с възложител: „Телко Инфра
ст ру к т у ри“ – ЕООД, Софи я. В едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
а л. 5 ЗУ Т заин тересовани те лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Ловеч. Проектът е
на разположение за разглеждане и справки от
заинтересованите лица в сградата на Община
Ловеч, стая № 219.
9259
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън грани
ците на у рбанизираните територии – обект:
„Външно ел. захранване на апартаментен хотел,
подобект: Кабели 0,4 kV за поземлен имот с
идентификатор № 51500.85.7 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу“. Трасето
на кабела започва от съществуващ БКТП „Ифа“
в ПИ 51500.85.11, преминава през ПИ 51500.85.12
и достига до табло мерене в новопроектирана
сграда в ПИ 51500.85.7. Дължината на трасето е
55 м в ПИ 51500.85.12 – земеделска територия.
Определя се сервитут от 0,7 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площта на
сервитута е 113 кв. м и попада изцяло в ПИ
51500.85.12. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на общинската администраци я –  
Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Несебър.
9268
2. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън грани
ците на у рбанизираните територии – обект:
„Вън ш но ел. за х ра н ва не на м ног офам и л на
ж и л и щ на сг ра да, подобек т: К абел и НН за
поземлен имот с идентификатор № 51500.84.51
по кадастралната карта на гр. Несебър, мест
ност Кокалу“. Трасето на кабела започва от
съществуващ БКТП „Елир“ в ПИ 51500.86.6,
преминава през ПИ 51500.86.21 и достига до
нов кабелен разпределителен шкаф на грани
цата на ПИ 51500.84.52. Дължината на трасето
е 79 м в ПИ 51500.86.21 –  земеделска терито
рия. Определя се сервитут от 0,6 м от двете
с т ра н и сп ря мо ос та на т расет о на кабела.
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Площта на сервитута е 95 кв. м и попада изця
ло в ПИ 51500.86.21. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на общинската администра
ция – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Несебър.
9269
62. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Кабел 20
kV“ от ПИ 11538.11.4 до ПИ 11538.11.5, от ПИ
11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ 11538.13.11
до ПИ 11538.13.15 в местностите Ага Чешме и
Варницата в землището на гр. Свети Влас – за
елементи на техническата инфраструктура из
вън границите на населените места. Имотите
попадат в зона „Б“ съгласно ЗУЧК. Трасето на
кабела започва от БКТП в ПИ 11538.11.4 – част
на собственост, пресича ПИ 11538.11.18 с площ
2308 кв. м и с начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, пуб
лична общинска собственост, и продължава в
ПИ 11538.9.154 с площ 19 889 кв. м и с начин на
трайно ползване „За местен път“, публична об
щинска собственост, и в ПИ 11538.13.155 с площ
57 214 кв. м и с начин на трайно ползване „За
местен път“, публична общинска собственост.
От ПИ 11538.9.154 се прекарва отклонение за
захранване на БКТП в ПИ 11538.11.5 – частна
собственост, като отклонението пресича ПИ
11538.11.18. От ПИ 11538.13.155 се прекарва от
клонение за ПИ 11538.11.13 – частна собственост,
като отклонението пресича ПИ 11538.13.162 с
площ 5819 кв. м и с начин на трайно ползва
не „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост. От ПИ
11538.13.155 се прекарва отклонение към ПИ
11538.13.15 – частна собственост, като отклоне
нието пресича ПИ 11538.12.164 с площ 5819 кв. м
и с начин на трайно ползване „За селскостопан
ски, горски, ведомствен път“, публична общин
ска собственост. Дължината на трасето е общо
708,44 м в земеделска и транспортна територия,
като 7,17 м са в ПИ 11538.11.18, 292,43 м са в ПИ
11538.9.154, 398,86 м са в ПИ 11538.13.155, 5,01
м в ПИ 11538.13.162 и 4,97 м в ПИ 11538.12.164.
Определя се сервитут по 1 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ
на сервитута е 1373,15 кв. м, като 13,62 кв. м
попадат в ПИ 11538.11.18, 543,75 кв. м попадат
в ПИ 11538.9.154, 795,83 кв. м попадат в ПИ
11538.13.155, 10 кв. м попадат в ПИ 11538.13.162
и 9,95 кв. м попадат в ПИ 11538.12.164. Проектът
е изложен в сградата на общинската админи
страция в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9359
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65. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен
ПУП – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура извън граници
те на урбанизираните територии за трасе на
външен водопровод до имот с № 009017, м. Туз
ла, землище на с. Ново Кономлади, община
Петрич. Трасето и сервитутът му преминават
през имоти от масиви по КВС, като подробно
описание на засегнатите имоти е приложено
в регистър, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва, за трасе: през имоти № 000069
и 009044 – полски пътища, общинска публич
на собст веност, и серви т у т, засягащ имот и
№ 000069, 009044 –   полски пътища, и имот
№ 000131 – канал, всички общинска публична
собственост. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9271
6. – Община Созопол на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 1,
изр. първо от ПЗРЗСПЗЗ съобщава, че с про
токол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ
от 9.07.2015 г. е прието изменение на плана
на новообразуваните имоти на зоната по § 4,
землище с. Крушевец, община Созопол, област
Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-302 от
14.07.2004 г. на областния управител на област
Бургас, засягащ новообразуван имот № 135.106
с площ 1725 кв. м, като се обособяват 2 нови
новообразувани имота, както следва: новооб
разуван имот № 135.106 с площ 1165 кв. м, като
в регистъра към плана на новообразуваните
имоти се записва на неидентифициран собстве
ник, представляващ ползвателски имот № 944,
съгласно извършената поправка в помощния
план; новообразуван имот № 135.231 с площ
560 кв. м, като в регистъра към плана на ново
образуваните имоти се записва на н-ци Желю
Димитров Таралов, представляващ ползвателски
имот № 176, съгласно извършената поправка в
помощния план. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародва
нето на обявлението в „Държавен вестник“
за ин т ересова н и т е с т ра н и могат да пода ват
писмени искания и възражения по плановете
и придружаващата ги документация до кмета
на община Созопол.
9272
84. – Общ и на г р. Ст а мбол и йск и, о блас т
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съоб
щава, че е изработен ПУП – парцеларен план
за обект „Трасе на канализация за ПИ 007163,
местност Люцерните, по КВС на с. Йоаким Гру
ево, община Стамболийски“. Заинтересуваните
лица могат да се запознаят със съдържанието на
проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски и
при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, пред
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ложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“.
9143
13. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и с решение
по т. 17 от протокол № 21 от 11.10.2016 г. на Об
щинския експертен съвет е приет предварителен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация на ж.р. Кенана, Хасково. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
9146
18. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) извън границите
на урбанизираната територия за елементи на
техническата инфраструктура – изграждане на
външно ел. захранване и водопроводно откло
нение на ПИ 083022 в местност Кармък дере
по КВС на с. Зетьово, община Чирпан. На ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проектите
до общинската администрация. Проектите са
изложени в сградата на Община Чирпан, ет. 1,
стая № 4.
9360
19. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) извън границите
на урбанизираната територия за елементи на
техническата инфраструктура – изграждане на
пътна връзка на ПИ 083018 в местност Кармък
дере по КВС на с. Зетьово, община Чирпан. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проектите
до общинската администрация. Проектите са
изложени в сградата на Община Чирпан, ет. 1,
стая № 4.
9361
20. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) извън границите
на урбанизираната територия за елементи на
техническата инфраструктура – изграждане на
пътен достъп на ПИ 083022 в местност Кармък
дере по КВС на с. Зетьово, община Чирпан. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проектите
до общинската администрация. Проектите са
изложени в сградата на Община Чирпан, ет. 1,
стая № 4.
9362
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81. – Община с. А врен, област Варна, на
основание на чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен и приет проект за под
робен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
(ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбани
зираните територии за изграждане на обект:
Довеждащ водопровод, оптичен кабел и тех
нически съоръжения за термоминерална вода
от тръбен кладенец (ТК) P70, намиращ се в
имот 000617 по КВС на с. Близнаци, община
Аврен, отговарящ на имот с идентификатор
№ 04426.501.15 по К К К Р на с. Близнаци до
напорно-изравнителен резервоар, намиращ се
в УПИ III-20, 22 от квартал: 49 по плана за
регулация на КС „Камчия“, община Аврен –  
Етап I: от ТК P70 до регулационната граница
при о.т. 14 от ПУП – ПР на КС „Камчия“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на
чл. 131 ЗУ Т могат да направят писмени възра
жения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) до общинската администрация – с.
Аврен, отдел „Устройство на територията“.
9273
2. – Община с. Руен, област Бургас, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план ПУП в със
тавки: план за регулация (ПР), план за регулация
и застрояване (ПРЗ) и парцеларен план (ПП) за
обект на техническата инфраструктура „Трафо
пост – БКТП“ в териториален обхват поземлен
имот (ПИ) с № 071015, намиращ се в местността
Алан чешме по картата за възтановена собстве
ност (КВС) на землище – с. Ябълчево, с единен
класификатор за административно-територи
алните и териториалните единици (ЕК АТТЕ)
87093, община Руен, област Бургас. Същият е
изложен в стая № 39 в сградата на Община Руен
с административен адрес: с. Руен 8540, община
Руен, област Бургас, ул. Първи май 18. В едно
месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят своите писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП
до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9127

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че са постъпили жалби на Янка
Недялкова Костова с постоянен адрес Ямбол,
ул. Козлодуй, бл. 1, вх. Г, ап. 78, и на Красимир
Ангелов Балтанов с постоянен адрес Варна, ул.
Прилеп, бл. 1, вх. 5, ет. 3, ап. 72, срещу чл. 6
от вътрешните правила за работната заплата
на служителите в МВР, утвърдени със Заповед
№ 8121з-278 от 17.03.2015 г. на МВР, както и
на заповедите за изменение на разпоредбата
на чл. 6, включително Заповед № 8121з-875 от
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24.07.2015 г., както и на Заповед № 8121з-664 от
5.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи
за изменение на вътрешните правила за работната
заплата на служителите в МВР, утвърдени със
Заповед № 8121з-278 от 17.03.2015 г., по които
е образувано адм.д. № 8887/2015 г. по описа
на Върховния административен съд. Делото е
насрочено за 8.02.2017 г. от 14 ч.
9182
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Добромир
Иванов Добрев с адрес София, ул. Нишава 108,
ап. 2, с която се оспорва т. 1 от приложение
№ 3 към чл. 22 от Техническите изисквания за
осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителската радиослужба
(изм., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), по което е обра
зувано адм. д. № 9287/2016 г. по описа на Вър
ховния административен съд, седмо отделение,
насрочено за 27.02.2017 г. от 11 ч. в зала № 3.
9344
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба на сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 12 и 15
и чл. 24, ал. 1 и 4 от Наредбата за овладяване
поп улаци я та на безстопанст вени к у чета на
територията на община Благоевград, приета с
Решение № 317 по протокол № 12 от заседание на
Общинския съвет – Благоевград, на 27.09.2013 г.,
е образувано адм. дело № 642/2016 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.01.2017 г. от 10 ч.
9194
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“, представлявано от уп
равителя Георги Иванов Йорданов, на разпо
редбата на чл. 51 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Струмяни,
приета с Решение № 276 по протокол № 34 от
30.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Струмяни
(посл. изм. и доп. с Решение № 664 по протокол
№ 47 от 26.02.2015 г.), по което е образувано
адм.д. № 657/2016 г. по описа на Администра
тивния съд – Благоевград, и е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.12.2016 г. от 10,30 ч.
9233
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български право
защитен алианс“, представлявано от управителя
Георги Иванов Йорданов, на разпоредбата на
чл. 53 от Наредбата за определянето и админи
стрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хаджидимово, приета с
Решение № 140 по протокол № 11 от 10.10.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Хаджидимово (посл.
изм. и доп. с Решение № 612 по протокол № 42
от 14.09.2011 г.), по което е образувано адм.д.
№ 661/2016 г. по описа на Административния
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съд –  Благоевград, и е насрочено за разглежда
не в открито съдебно заседание на 16.12.2016 г.
от 10,30 ч.
9234
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български право
защитен алианс“, представлявано от управителя
Георги Иванов Йорданов, с което е оспорена
разпоредбата на чл. 29 от Наредбата за управле
ние на общинските пътища в община Симитли,
по което е образувано адм. д. № 679/2016 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.12.2016 г. от 10,30 ч.
9326
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български право
защитен алианс“, представлявано от управителя
Георги Иванов Йорданов, с което е оспорена
разпоредбата на чл. 66 от Наредбата за управле
ние на общинските пътища в община Якоруда,
приета с Решение № 5 по протокол № ОбС-01 от
4.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Якоруда,
образувано е адм. дело № 660/2016 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.12.2016 г. от 10,30 ч.
9327
А дминистративният съд – Бу ргас, на ос
нование чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
Бургас против Решение № 113, прието по т. 4
от дневния ред на заседание на Общинския
съвет – с. Руен, проведено на 26.09.2016 г., със
следното съдържание: „На основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, изр. 3 ЗУТ
Общинският съвет – с. Руен, реши: 1. Одобря
ва проекта за ПУП – ПП за изграж дане на
водовземно съоръжение (каптиран извор) и за
хранващ водопровод за обект „Чешма в УПИ I-92
в кв. 81 по ПУП – ПАР и ПРЗ в териториален
обхват ПИ с № 000092, намиращ се в местност
та Тикенлика по КВС на землище с. Билка с
ЕК АТТЕ 04056, община Руен, област Бургас“ и
с административен адрес: с. Билка 8551, община
Руен, област Бургас, с посочените предвиждания
на хартиен и цифров носител. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 2 ЗУТ. По
оспорването е образувано адм.д. № 2035/2016 г.
по описа на Административния съд – Бургас.
9195
А дминистративният съд – Бу ргас, на ос
нование чл. 137, ал. 4 АПК призовава лица с
неизвестен адрес, както следва: Александр Кон
стантинович Поляков, Светлана Владимировна
Полякова, Наталия Николаевна Дмитриевна,
Надежда Алексеевна Левина, Мариан Анваро
вич Сарваров, Марина Александровна Чиесо
ва, Татяна Владимировна Георгиева, Расилия
Лугмановна Сарварова, Юрий Владимирович
Ти мо ф е ев, Тат ь я на Н и колаевна Ерм и лова ,
Марина Владимировна Георгиева, Денис Бори-
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сович Георгиев, Ильдар Марианович Сарваров,
Борис Алексеевич Георгиев, Сергей Владими
рович Чиесов, Игор Фьодорович Вирко, Андрей
Д м и т риеви ч Тък л и н, Юри й Вла д и м и рови ч
Рогов, Ирина Вла димировна Рогова, А лиса
Юриевна Рогова, Алексей Борисович Миронов,
Ирина Борисовна Знаткова, Максим Сергеевич
Диваев, Раиса Григориевна Даваева, Роман Сер
геевич Диваев, Сергей Уралович Даваев, Ирина
Владимировна Зайцева, Дмитрий Алексадрович
Левченко, Наталия Сергеевна Страхова, Генадий
А ндреевич Мельников, Надеж да А лексеевна
Резнова, Кшищов Лешек Бояр, Марк Евгениевич
Гомольский, Виктор Маратович Орлов, Олег
Юриевич Гребенников, Надежда Константинова
Кузнецова, Дмитрий Валерьевич Фролкин, Ан
дрей Иванович Чернуха, Андрей Александрович
Россихин, Юрий Арнолдович Гребенников, Вера
Николаевна Идрисова, Татьяна Юриевна Уман
ская, Виктор Михайлович Злотников, Дмитрий
Сергеевич Алешин, Валентина Алексеевна Цветкова, Лариса Владимировна Фролкина, Сергей
Игоревич Резнов, Александр Егорович Кузне
цов, Нина Владимировна Коломийцева, Ирина
Юриевна Гребенникова, Кирилл Анатольевич
Бурцев, Олег Александрович Чернишов, Артур
Араратович Барсегян, Савия Хабибулловна Куз
нецова, Василий Андреевич Куцанкин, Наталья
Валерьевна Фролкина, А лексей Викторович
Малюков, Валентин Иванович Озеров, Сергей
Александрович Лопатин, Евгений Альбертович
Умански, Ильдус Марианович Сарваров, Рамиз
Муртузаевич, Борис Коган, Александър Син,
Владимир Краузе, Ирина Син, Алексей Влади
мирович Калинин, Елена Сергеевна Фатеева,
Александр Владимирович Лундин, Ирина Еду
ардовна Лундина, Светлана Александровна Лун
дина, Вера Александровна Петренко, Евгений
Феликсович Петренко, Александър Велентино
вич Иванов, Наталия Александровна Иванова,
Татяна Ивановна Ивановна, Нина Владимировна
Коломийцева, Дмитро Трохименко, Татяна Ва
силиевна Белоусова, Дмитрий Александрович
Белоусов, Анастасия Дмитриевна Белоусова,
Максим Дмитриевич Белоусов, Антон Евгени
евич Гаврилин, Ирина Владимировна Волкова,
Анна Николаевна Волкова, Наталия Николаевна
Гаврилина, Николай Николаевич Волков, Ма
рия Валерьевна Смирнова, Дмитрий Петрович
Пивен, Любов Ивановна Холодная, Анастасия
Кориевна Слободян, Инна Владимировна За
харова, Людмила Михайловна Захарова, Илша
Ильдусович Валеев, Лилия Михайловна Ени
кеева, Мария Валерьевна Тагунова, Александр
Евг ен ьеви ч Шаром ъй г и н, Юл и я С ерг еевна
Рудакова, Леонид Юриевич Ращенко, Оксана
Алексеевна Кузюра, Лидия Олеговна Арефье
ва, Татяна Генадиевна Пшеничникова, Татяна
Егоровна Парадная, Ирина Петровна Парадная,
Петр Исаакович Парадник, Владимир Викто
рович Кузнецов, Иванка Маринова Кирязова,
да се явят в съда на 29.11.2016 г. в 14,40 ч. като
заинтересовани страни по адм. д. № 1964/2016 г.,
заведено от Станка Маркова Станчева против
Заповед № 18-9768 от 11.12.2015 г. на началника
на СГКК – Бургас.
9407
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Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 181, ал. 1 АПК съобщава за направено
оспорване от Росица Тонева – прокурор при
Окръжна прокуратура – Варна, спрямо разпо
редбата на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за ред и
условия за поставяне на преместваеми обекти
на територията на община Девня, приета от
Общинския съвет – гр. Девня, с Решение № 229
по протокол № 31 от 14.12.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Девня. По оспорването е образувано
адм.д. № 2408/2016 г. по описа на Администра
тивния съд – Варна, ХIX състав.
9264
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
разпоредбите на раздел VІІ „Данък върху так
симетров превоз на пътници“ от Наредбата за
определяне на местните данъци на територията
на община Ардино, приети с Решение № 164 от
26.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ардино,
по което е образувано адм.д. № 171/2016 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.01.2017 г. от 10 ч. Оспорваща страна е об
ластният управител на област Кърджали, като
оспорването е обективирано в негова Заповед
№ РД-09-217 от 9.11.2016 г.
9235
Административният съд – Пловдив, съобща
ва, че е образувано адм. дело № 2282 по описа
на Административния съд – Пловдив, за 2016 г.,
І състав, по повод жалба на Дяко Александров
Дяков и Елена Димитрова Дякова срещу Реше
ние № 309, обективирано в протокол № 12 от
14.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което е одобрено изменение на „подробен ус
тройствен план – план за улична регулация на
ул. Гладстон от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и
о.т. 265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на
Централна градска част – Пловдив, и приведен
в съответствие с КК и с приетия предварителен
проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино“, като:
променя част от северната улична регулаци
онна линия на ул. Гладстон от бул. Руски до
ул. Виктор Юго (кв. 155, кв. 156Д, кв. 196 по
плана на Централната градска част – Пловдив)
и част от южната улична регулационна линия
на ул. Гладстон от бул. Руски до ул. Авксентий
Велешки (кв. 292 по плана на Централната
градска част – Пловдив), като се намалява га
баритът на улицата в рамките на допустимото
съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии; привежда
в съответствие с КК и с приетия предварите
лен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино.
Всички заинтересовани по административния
спор лица могат да се конституират като от
ветници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на настоящото съобщение за оспорването. За
целта заинтересованите лица следва да подадат
заявление до Административния съд – Пловдив,
което да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
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в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заяв
лението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
9125
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 2545
по описа за 2016 г. на съда по протест от Ок
ръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 28,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Карлово.
9239
Административният съд – Пловдив, първо
отделение, XV състав, съобщава, че е образувано
адм. дело № 2319 по описа на съда за 2016 г.
по жалба на Ася Владимирова Дертлиева-Ки
селиновска с искане за отмяна на оспореното
Решение № 309 по протокол № 12 от 14.07.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което се
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация на ул. Глад
стон от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265
за кв. 155, 156Д, 292 и 296 по плана на цен
тралната градска част на Пловдив и приведен
в съответствие с КК и с приетия предварите
лен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456 – кино,
като: променя част от северната улична регу
лационна линия на ул. Гладстон от бул. Руски
до ул. Виктор Юго (кв. 155, кв. 156Д, кв. 196
по п ла на на цен т ра л нат а г ра дск а час т на
Пловдив) и част от южната улична регулаци
онна линия на ул. Гладстон от бул. Руски до
ул. Авксентий Велешки (кв. 292 по плана на
централната градска част на Пловдив), като се
намалява габаритът на улицата в рамките на
допустимото, съгласно Наредба № 2 от 2004 г.
за планиране и проектиране на комуникацион
но-транспортните системи на урбанизираните
територии; привежда в съответствие с КК и с
приетия предварителен проект на ЦГЧ УПИ
V І І І-521.1456 – к и но. Дело т о е с ъ с с т ра н и:
жалбоподател – Ася Владимирова ДертлиеваК иселиновска с адрес: Софи я, ул. Николай
Хайтов 6, ап. 9, и със съдебен адрес: Пловдив,
ул. Гладстон 46, офис 5, и ответник – Общин
ският съвет – гр. Пловдив. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
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заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3.
фирмата на т ърговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на българ
ски език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5.
акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Администра
тивно дело № 2319/2016 г. е насрочено в открито
съдебно заседание на 19.01.2017 г. от 13,30 ч.
А дминистративният акт е оспорен изцяло.
9348
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм.д. № 752/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседа
ние на 18.01.2017 г. от 10,30 ч. и е с предмет на
оспорване – Наредбата за преместваеми обекти
и елементи на територията на община Златица,
приета с Решение № 133 по протокол № 16 от
28.01.2005 г., изм. и доп. с Решение № 328 по
протокол № 35 от 12.09.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Златица.
9236
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм.д. № 699/2016 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.01.2017 г. от 10,30 ч. и е с предмет на оспорване
Решение № 226 по протокол № 54 от 3.07.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Копривщица.
9237
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм.д. № 754/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 18.01.2017 г. от 10,30 ч. и е с предмет на ос
порване Наредба № 11, приета с Решение № 56
по протокол № 5 от 12.06.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Етрополе.
9238
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпила жалба
на сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“ – Пловдив, с която са
оспорени разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и 2 от
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Гурково, приета с Решение № 149 от
25.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Гурково,
по която е образувано адм. д. № 490/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
което е насрочено за 19.01.2017 г. от 15 ч.
9265
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъ
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пила жалба от сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
с която се оспорва като незаконосъобразна раз
поредбата на чл. 67 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Николаево. По
оспорването е образувано адм. д. № 488/2016 г.,
насрочено за 19.01.2017 г. от 15 ч.
9266
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпила жалба
на сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“ със седалище Пловдив,
с която се оспорва разпоредбата на чл. 22,
ал. 1 от Наредбата за управление на общин
ските пътища в община Гълъбово, приета с
Решение № 105 от 18.07.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Гълъбово, по която е образувано
адм.д. № 474/2016 г. по описа на А дминистра
тивния съд – Стара Загора, което е насрочено
за 19.01.2017 г. от 10,30 ч.
9387
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Ок ръж на п рок у рат у ра – Търговище, п рот ив
чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придо
биване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Търговище, приета с
Решение № 1 по протокол № 16 от 15.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Търговище, по който
е образувано адм. д. № 171/2016 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.12.2016 г. от 10,30 ч.
9329
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу разпоредби от
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и елементи на градското
обзавеждане на територията на община Хаско
во, а именно: чл. 23, ал. 1 в частта на текста
„въз основа на подробна схема за разполагане“,
ал. 2 и 3; чл. 24 в частта на текста „Схемите
по чл. 23, ал. 2 се одобряват от главен архитект
или упълномощено от него длъжностно лице
след предварително съгласуване от експертен
съвет“; чл. 24в, т. 5 относно израза „нотариал
но заверено“, по който е образувано адм. дело
№ 571/2016 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 8.02.2017 г. от 10 ч.
9220
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу чл. 28, ал. 1, т. 1
в частта на текста „нотариално заверено“ и
чл. 34, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Хасково, по който е
образувано адм. дело № 587/2016 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 8.02.2017 г. от 10 ч.
9336
А дминистративният съд – Шумен, на ос
нование чл 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съ
гласно чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил
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протест от прокурор при Окръжна прокурату
ра – Шумен, срещу чл. 5, ал. 1, чл. 13, ал. 1 и
чл. 47, ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за при
добиване, стопанисване, управление и разпо
реждане с общинско имущество на Общинския
съвет – гр. Смядово, приета с Решение № 83
от 13.10.2008 г. по протокол № 11 от заседание
на общинския съвет. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 300/2016 г. по описа на
А дминистративния съд – Шумен, насрочено за
9.01.2017 г. от 9,30 ч.
9342
Административният съд – Ямбол, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е оспорена от Окръжна проку
ратура – Ямбол, разпоредбата на чл. 39, ал. 1,
т. 6 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 за
опазване на обществения ред и поддържане на
приветлив вид на Община Ямбол, приета с реше
ние по т. 10 на проведеното на 28 януари 2016 г.
ІV заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол.
По оспорването е образувано адм.д. № 259/2016 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 15.12.2016 г. от 10,15 ч.
9328
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, ІІб въззивен състав, призовава Лидия
Стефанова Потхоф с последен адрес: София, ж. к.
Банишора, бл. 70А, вх. Б, ет. 2, ап. 1, сега с не
известен адрес, да се яви в съда на 13.02.2017 г. в
10,30 ч. (резервна дата 13.03.2017 г. в 10,30 ч.) като
въззиваема страна по в. гр. д. № 16875/2015 г.,
заведено от Иван Демяков, Филип Демяков и
Елена Демякова срещу Лидия Стефанова Потхоф
и Лъчезар Стефанов Стойков с правно основание
чл. 31, ал. 2 ЗС. Въззиваемата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще
бъде гледано при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
9196
Районният съд – гр. Елин Пелин, гр. коле
гия, V състав, призовава А дам Богуслав Пас
тушак, роден на 10.06.1971 г., с последен адрес
Бургас, ул. А лександър Стамболийски 14, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда в 7-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
като ответник по гр. д. № 676/2016 г. по опи
са на ЕПРС за връчване на препис от искова
молба, подадена от Теодозия Пастушак. А дам
Богуслав Пастушак да посочи съдебен адрес в
Република България за призоваване, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
9388
Казанлъшкият районен съд призовава Му
ханнад Бакдалия, без адресна регистрация в
страната и с неизвестен адрес в Сирийската
арабска република, да се яви в съда на 16.01.2017 г.
в 8,45 ч. като ответник по гр.д. № 2049/2016 г.,
заведено от Мария Петрова Минева – чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9240
Софийският районен съд, гражданско отделе
ние, 78 състав, призовава Питър Малори Смит
с адрес: Плас Селин, Вивод, Ланголен, Уелс,
Обединено кралство Великобритания, и Доун
Смит с адрес: Плас Селин, Вивод, Ланголен,
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Денбингшиър, сега с неизвестни адреси, да се
явят в съда за получаване на съдебни книжа
като ответници по гр.д. № 49526/2015 г., заведено
от „Топлофикация София“ – ЕАД.
9247
Софийският районен съд, III гр. отделение,
83 състав, уведомява Панайоти Фрунджи, роден
на 21.01.1956 г. в Турия, Република Гърция, об
щина Месина, че има качеството на ответник
по гр.д. № 44157/2016 г. по описа на СРС, III ГО,
83 състав, образувано по предявен иск с прав
но основание чл. 49 СК от Гергана Трифонова
Фрунджи от София, ул. Враня 5, вх. Б, ет. 6,
ап. 39, и му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 83
състав, за връчване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея.
9369
Ра йон н и я т с ъд – г р. С р едец , п ри з ова ва
Васи лийс Новиковс, г ра ж данин на Лат ви я,
с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 360/2016 г. по описа на Районния съд – гр.
Средец, заведено от „Водоснабдяване и канали
зация“ – ЕА Д, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на ос
нование чл. 48, ал. 2 ГПК.
9343
Русенският окръжен съд в закрито заседа
ние с определение от 3.11.2016 г. обявява, че в
съда на 20.06.2016 г. по мотивирано искане с вх.
№ 6564 от 20.06.2016 г. от Комисията за отне
мане на незаконно придобито имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Сурай Реянов Ефраимов и Цветелина Росенова
Ангелова е образувано гр.д. № 434/2016 г. относно
отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 200 272,10 лв. на основание чл. 74,
ал. 1 ЗОПДНПИ. Иска се отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 ЗОПДНПИ от Сурай Реянов Ефраимов и
Цветелина Росенова Ангелова:
– Товарен а вт омоби л марк а „Рено“, мо 
д е л „ М а с т е р“, р е г. № С А 18 6 5 С К , р а м а
№ V F1FDCCL521090416, двигател № 2910804,
цвят: бял. Пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 4700 лв.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а 
г е н “, м о д е л „ Го л ф“, р е г. № С А 9 317 С В ,
ра ма № W V W Z Z Z1H Z T W 10 8889, д ви г ат е л
№ АЕЕ050871, цвят: тъмносин металик. Па
зарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 1200 лв.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
моде л „П ас ат “, р ег. № С А 1173 С Н , ра м а
№ WVWZZZ3BZ2E155227, двигател № AKN087343,
цвят: сив металик. Пазарна стойност на автомо
била към настоящия момент – 4700 лв.
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На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Сурай Реянов Ефраимов и
Цветелина Росенова Ангелова:
– Сумата в размер 5200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 208Д“, рег.
№ СА 8263 СС, рама № WDB902372 1Р629279,
двигател № 60194300530827, цвят: бял.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Сурай Реянов Ефраимов:
– Сумата в размер 129 595,50 лв., представля
ваща вноски от трети лица по разплащателни
сметки в левове: в ТБ ,,Юробанк България“ – АД,
с IBAN BG 97 ВРВI 7940 1067 6075 01 и в ТБ
„Банка ДСК“ – ЕАД, с IВАN LG 81 STSA 9300
0016 0134 29.
– Сумата в размер 53 636,60 лв., представля
ваща извършени вноски от разплащателни смет
ки в левове: в ТБ ,,Юробанк България“ – АД,
с IВАN BG 97 ВРВI 7940 1067 6075 01 и в ТБ
,,Банка ДСК“ – ЕАД, с IВАN BG 81 SТSА 9300
0016 0134 29.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Цветелина Росенова Ангелова:
– Сумата в размер 1240 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове с IВАN ВG 87 СRВА9898 103000 4243 в
ТБ „Алфа Банк – клон България“.
Делото е насрочено за 27.04.2017 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
9248
Софийският апелативен съд с решение № 1850
от 30.09.2016 г. по т.д. № 3627/2015 г. по описа на
съда потвърждава решение № 108 от 22.01.2015 г.
по т.д. № 71/2013 г. на Софийския градски съд, VІ
т.о., 10 състав, осъжда на основание чл. 78 ГПК
Българската асоциация на сомелиерите да заплати
на Националната агенция за приходите юрискон
султско възнаграждение по водене на делото във
въззивната инстанция в размер 7726,36 лв. Реше
нието може да се обжалва с касационна жалба
пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ при
наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.
9150
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-10 състав, призовава кредиторите на „Юропиън
Ленд“ – ООД (в несъстоятелност), ЕИК 175138283,
да се явят в заседание на 6.12.2016 г. от 15,30 ч.
по т.д. № 7285/2016 г. за разглеждане искането
на „София Портфолио Б.В.“ за отмяна по реда
на чл. 679 ТЗ на решенията, взети на събрание
на кредиторите на „Юропиън Ленд“ – ООД (в
несъстоятелност), проведено на 20.09.2016 г., по
т.д. № 5829/2015 г. на СГС, ТО, VI-4 състав. Засе
данието ще се проведе в Софийския градски съд,
Съдебна палата, бул. Витоша 2, в залата, в която
заседава VI-10 състав на търговското отделение.
9258
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-11 състав, т.д. № 8338/2015 г., уведомява кре
диторите на длъжника Фондация „Фокус“, ЕИК
175705178, София, ул. Академик Бончев, бл. 6,
офис 905-906, че съгласно решение № 1413 от
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29.07.2016 г. на СГС, ТО, VI-11 състав, е открито
производство по несъстоятелност на Фондация
„Фокус“ поради свръхзадълженост на фонда
цията с начална дата 3.06.2015 г. Постановява
прекратяване на дейността на предприятието на
Фондация „Фокус“, София, ул. Академик Бон
чев, бл. 6, офис 905-906, и спира производството
по т.д. № 8338/2015 г. по описа на Софийския
градски съд, търговско отделение,  VI-11 състав.
Указва на длъжника и кредиторите, че спряното
производство по несъстоятелност може да бъде
възобновено в срок една година от вписване на
решението по молба на длъжника или на кре
дитор. Ако в срока по чл. 632, ал. 2 ТЗ не бъде
поискано възобновяване на спряното производ
ство по несъстоятелност, производството ще бъде
прекратено и ще бъде постановено заличаване
на длъжника от търговския регистър.
9330
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 902/1997 г.
за политическа партия с наименование „Кому
нистическа партия на България“, както следва:
вписва нов Централен комитет на партията в
следния състав: Александър Димитров Паунов,
Александрина Цветанова Младенова, Ангел Ге
оргиев Иванов, Анести Кирилов Петков, Апостол
Господинов Божиков, Атанас Тодоров Станев,
Артюн Мардирос Мардиросян, Божидар Стефа
нов Бонев, Васил Бориславов Костадинов, Васил
Герасимов Георгиев, Веселин Димитров Стоянов,
Генчо Тенев Гочев, Георги Йорданов Петков,
Георги Станев Ванев, Георги Тодоров Иванов,
Георги Христов Славов, Георги Янчев Георгиев,
Димитър Тодев Димитров, Добрин Пенчев Колев,
Живко Славов Данев, Иван Димитров Пиралков,
Иван Николаев Мечков, Йордан Митев Митев,
Катя Атанасова Петкова, Кольо Стоянов Колев,
Кръстю Василев Кръстев, Людмил Александров
Костадинов, Наталия Александрова Георгиева,
Николай Генов Манев, Обретен Андреев Черве
няков, Пламен Светозаров Петрушков, Станислав
Димитров Петков, Тинка Колева Стоилкова, Тодор
Петров Стоянов, Толиян Николов Якимов, Хара
лампи Стоянов Мечев, Ферхад Неджми Халил,
Ферхан Алиев Рафиев, Христо Иванов Христов,
Христо Петров Георгиев, Цветан Койчев Петров.
Вписва Централна контролно-ревизионна коми
сия на партията в следния състав: Тодор Стоя
нов Атанасов – председател, Иго Боянов Игов,
Михаил Стоянов Михайлов. Първи секретар на
политическа партия „Комунистическа партия
на България“ е Александър Димитров Паунов.
Политическата партия се представлява от първия
секретар Александър Димитров Паунов.
9289
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 909/1997 г.
за политическа партия с наименование „Кому
нистическа партия в България“, както следва:
вписва ново Политическо бюро на партията в
следния състав: Александър Димитров Паунов,
Ангел Георгиев Иванов, Анести Кирилов Петков,
Георги Станев Ванев, Генчо Тенев Гочев, Иван
Николаев Мечков, Любомир Здравков Пашов,
Георги Янчев Георгиев, Тинка Колева Стоилкова.
9290
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42. – „Пенсионноосигурително дружество –
Бъдеще“ – АД, София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бе
лежки
Приходи от такси
Универсален
пенсионен фонд
Доброволен пен
сионен фонд
Професионален
пенсионен фонд

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.1
3.1

3 543

2 855

3.1

12

8

3.1

234

187

3 789

3 050

3.2

(1 062)

(949)

Персонал
Амортизации
Провизии
Материални раз
ходи

3.2
3.2
3.2

(1 340)
(76)
–

(1 400)
(76)
–

3.2

(69)

(72)

Други

3.2

(158)

(112)

(2 705)

(2 609)

Разходи
Външни услуги

Резул тат преди
финансови разхо
ди и специализи
рани резерви
Финансови при
ходи (разходи),
нето
Заделени (осво
боден и) спец и
ализирани резер
ви, нето
Печалба (загуба)
от дейността пре
ди данъци
Приходи по от
срочен данъчен
актив
Данък върху пе
чалбата
Печалба (загуба)
от дейността след
данъци
Общ всеобхватен
доход за годината

1 084

441

3.3

137

92

3.14

(309)

(318)

912

215

3.12

(178)

(76)

3.12

(53)

–

681

139

681

139

Отчет за финансовото състояние
Бе
лежки
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини,
съоръжения
Немат ериа л н и
активи
Инвест иционни
имоти

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.5

73

123

3.4

22

28

3.6

1 400

1 394
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Бе
лежки

Ценни книжа, от
читани по спра
ведлива стойност
в печалбата или
загубата
Отсрочен данъ
чен актив
Общо нетекущи
активи
Текущи активи
Търговски и дру
ги вземания
Ценни книжа, от
читани по спра
ведлива стойност
в печалбата или
загубата
Банкови депози
ти
П а ри ч н и с р ед
ства и парични
еквиваленти
Материални за
паси
О т ложен и р а з 
ходи
Общо текущи ак
тиви
Общо активи
Пасиви
Собствен капи
тал
Основен капитал
Непокрита загуба
Текуща печалба
(загуба)
Общо собс т вен
капитал
Специализирани
резерви
Резерв за гаран
тиране на мини
мална доходност
Пенс ион н и р е 
зерви
Общо специали
зирани резерви
Нетекущи задъл
жения
Търговски и дру
ги задължения
Общо нетекущи
задължения
Текущи задълже
ния
Търговски и дру
ги задължения
Задължения към
персонала
Задължения към
осигурителни
предприятия

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.7

1 512

2 110

3.13

–

178

3 007

3 833

3.10

183

298

3.7

1 243

135

3.8

52

295

3.9

1 455

340

3.11

1

1

3.11

11

5

2 945
5 952

1 074
4 907

6 000
(2 888)

6 000
(3 027)

681

139

3 793

3 112

3.14

1 853

1 544

3.14

12

10

1 865

1 554

42

66

42

66

3.10

169

134

3.10

4

4

3.10

14

23

3.15

3.10

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН
Бе
лежки

Данъчни задъл
жения
Задължения към
управляваните
фондове
Общо текущи за
дължения
Общо пасиви

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.10

61

11

3.10

4

3

252
5 952

175
4 907

Отчет за паричния поток
2015 г.
(хил. лв.)
Паричен поток от опе
ративна дейност
Постъпления от пенси
онни фондове от такси
Плащания към пенси
онни фондове за такси
Плащания към пенси
онни фондове за РГМД
Постъпления от пенсионни фондове за пенсионен
резерв
Пост ъп лени я/п лаща
ния на търговски кон
трагенти
Плащания за комиси
онни на осигурителни
посредници
Парични потоци, свър
зани с персонала
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток
от оперативна дейност
Паричен поток от ин
вестиционна дейност
Покупка на дълготрай
ни материални и нема
териални активи
Парични потоци, свър
зани с нетекущи финан
сови активи, нето
Парични потоци, свър
зани с текущи финан
сови активи, нето
Постъпления от лихви,
комисионни, дивиден
ти, нето
Парични потоци от опе
рации с чуждестранна
валута
Парични потоци от ин
вестиционни имоти
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Паричен поток от фи
нансова дейност
Плащани я на задъл
жени я по лизинг ови
договори
Нетен паричен поток
от финансова дейност
Нетен паричен поток
Пари ч н и с р едс т ва в
началото на годината
Пари ч н и с р едс т ва в
края на годината

2014 г.
(хил. лв.)

3 779

3 036

(6)

–

ВЕСТНИК
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Отчет за промените в собствения капитал
Общо
Основен Финансов
собствен
капитал
резултат
капитал
(хил. лв.) (хил. лв.)
(хил. лв.)
Салдо към
01.01.2014 г.
Увеличение
на капитала
Финансов ре
зултат 2014 г.
Салдо към
31.12.2014 г.
Салдо към
01.01.2015 г.
Финансов ре
зултат 2015 г.
Салдо към
31.12.2015 г.

6 000

(816)

(132)

(389)

(1 219)
207
(122)

(1 346)
126
(274)

1 268

337

(28)

(52)

(375)

168

241

(252)

9

5

17

5

(136)

(126)

(17)

(12)

(17)
1 115

(12)
199

340

141

1 455

340

2 973

–

–
139

139

6 000

(2 888)

3 112

6 000

(2 888)

3 112

681

681

(2 207)

3 793

6 000

Специализирани
резерви

(1 239)

(3 027)

Салдо към 01.01.2014
Увеличение
Намаление
Салдо към 31.12.2014
Салдо към 01.01.2015
Увеличение
Намаление
Салдо към 31.12.2015

г.

г.
г.

Резерв за
Пенсио
гарантиране
нен
минимална
резерв
доходност
(хил. лв.)
(хил. лв.)
10
1 226
318
–
10
1 544
10
1 544
2
309

г.

12

1 853

Съставител: 	
Б. Божилов

Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов
42а. – „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние

Активи
Ценни книжа, от
читани по спра
в е д л и в а   с т о й 
ност в печалбата
или загубата
Б а н ко ви д еп о 
зити
Пари ч н и с р ед
ства
Инвестиционни
имоти
Крат косрочни
вземания
Общо активи
Пасиви
Резерв за гаран
тиране на мини
мална доходност

Бе
лежки

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.7

133 807

116 009

3.8

9 108

–

3.9

16 049

14 310

3.10

6 880

5 244

3.11

9 165
175 009

10 204
145 767

469

469

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Бе
лежки

Дългосрочни задъл жени я к ъм
осигурени лица
Краткосрочни
задължения към
ПОД
Д р у г и к р а т ко 
с роч н и за д ъ л
жения
Общо пасиви

3.12
3.12

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

174 287

145 155

147

130

106
175 009

13
145 767

Отчет за всеобхватния доход
Бе
лежки
Приходи от ин
вестиции
Операции с ценни
книжа
Лихви
При ходи от ва
лутни операции
Ин вес т и ц ион н и
имоти
Приходи от диви
денти
Разходи от инвес
тиции
Операции с ценни
книжа
Разходи от валут
ни операции
Ин вес т и ц ион н и
имоти

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.1
3.2

49 517
4 727

35 894
4 536

3.3

554

413

3.6

237

165

3.2

558
55 593

823
41 831

3.4

(50 357)

(35 358)

3.5

(505)

(452)

3.6

(78)
(50 940)

(58)
(35 868)

4 653

5 963

4 653

5 963

Доход (загуба)
Общ всеобхватен
доход за годината

Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бе
лежки
Стойност на нет
ните активи към
началото на го
дината
Увел и чен ие на
стойност та на
нетните активи
Постъпления за
осигурени лица
Прехвърлени
средства от дру
ги пенсионни
фондове
Доход от управле
ние на активите
Нама ление на
стойност та на
нетните активи

2015 г.
(хил. лв.)

145 624

35 343

2014 г.
(хил. лв.)

114 652

28 135

4 937

8 898

4 653

5 963

44 933

42 996

ВЕСТНИК

БРОЙ 94
Бе
лежки

Средства за из
плащане на на
следници на оси
гурени лица
Прехвърлени
средства към
други пенсион
ни фондове
Средства за
прехвърляне
към НОИ
Прехвърлени
средства към
пенсионен резерв
Начислени так
си и удръжки за
ПОД Бъдеще АД

3.13

Стойност на нет
ните активи към
края на годината
по индивидуал
ните партиди на
осигурените лица

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

(151)

(92)

(11 920)

(9 220)

(346)

–

(2)

–

(3 382)
(15 801)

(2 712)
(12 024)

174 756

145 624

Отчет за паричния поток
2015 г.
2014 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от пен
сионноосигурителна
дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)
Плащания, свързани с
осигурени лица
Постъпления от други
пенсионни фондове
П ла ща н и я к ъм д ру г и
пенсионни фондове
Плащания към пенси
онноосигурително дру
жество
Постъпления от диви
денти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки
с инвестиции
Плащания от сделки с
инвестиции
Постъпления, свързани
с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с
инвестиционни имоти
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Парични средства в на
чалото на годината
Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов

35 354

28 135

(417)

(92)

4 937

8 898

(11 920)

(9 220)

(3 368)

(2 685)

495
4 070

212
4 659

71 090

40 874

(98 251)

(64 485)

119

753

(820)
509
(59)

(1 772)
1 673
(1 482)

1 739

5 468

14 310

8 842

16 049

14 310

Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

42б. – „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бе
лежки
Приходи от ин
вестиции
Операции с цен
ни книжа
Приходи от лихви
Приходи от ди
виденти
Инвестиционни
имоти
Разходи от ин
вестиции
Операции с цен
ни книжа
Инвестиционни
имоти

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.1
3.2

2 944
261

4 129
235

3.2

62

30

3.4

1
3 268

1
4 395

3.3

(3 031)

(4 058)

3.4

(2)
(3 033)

(1)
(4 059)

Резултат преди
покриване раз
л и ка о т м и н и
мална доходност
от ПОД
Общ всеобхватен
доход за годината

235

336

235

336

Отчет за финансовото състояние
Бе
лежки
Активи
Цен н и к н и ж а ,
отчитани по
справедлива
стойност в пе
чалбата или за
губата
Б а н кови депо 
зити
Пари ч н и с ред
ства
Инвестиционни
имоти
Крат косрочни
вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни за
д ъ л жен и я к ъм
осигурени лица
Крат косрочни
задължения към
ПОД
Общо пасиви

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.5

7 894

7 724

3.6

901

–

3.7

1 501

713

3.8

237

238

3.9

467
11 000

557
9 232

3.10

10 990

9 224

10
11 000

8
9 232

Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бе
лежки
Стойност на нет
ните активи към
началото на го
дината

2015 г.
(хил. лв.)

9 224

2014 г.
(хил. лв.)

8 404

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1   
Бе
лежки

Увел и чение на
стойност та на
нетните активи
Постъпления за
осигурени лица
Прехвърлени
средства от други
пенсионни фон
дове
Доход от управ
ление на акти
вите
Нама ление на
стойност та на
нетните активи
Средства за из
плащане на оси
г у рен и л и ца и
наследници
Прехвърлени
средства към
други пенсионни
фондове
Прехвърлени
средства към
държавния бю
джет и НОИ
Начислени так
си и удръжки за
ПОД Бъдеще АД

3.11

Стойност на нет
ните активи към
края на годината
по индивидуал
ните партиди
на осигурените
лица

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

2 496

1 852

462

337

235
3 194

336
2 525

(76)

(40)

(946)

(1 345)

(180)

(141)

(225)
(1 428)

(179)
(1 705)

10 990

9 224

Отчет за паричния поток
2015 г.
(хил. лв.)
Паричен поток от пен
сионноосиг у рителна
дейност
Постъпления, свързани
с осиг у рени лица (от
НАП)
Плащания, свързани с
осигурени лица
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащани я към дру ги
пенсионни фондове
Плащания
към
пенсионноо сигурително
дружество
Постъпления от диви
денти
Постъпления от лихви
Плащания на лихви
Постъпления от сделки
с инвестиции

2014 г.
(хил. лв.)

2 496

1 852

(256)

(181)

462

337

(946)

(1 345)

(225)

(178)

62
247
(3)

30
205
–

1 824

1 519

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН
2015 г.
(хил. лв.)

Плащания от сделки с
инвестиции
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Парични средства в на
чалото на годината
Парични средства в края
на годината

2014 г.
(хил. лв.)

(2 873)
–

(2 853)
(2)

788

(616)

713

1 329

1 501

713

Съставител: 	
Б. Божилов

Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов
42в. – „Доброволен пенсионен фонд – Бъ
деще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бе
лежки
Стойност на нет
ните активи към
началото на го
дината
Уве л и чен ие на
стойност та на
нетните активи
Постъпления от
осигурени лица
Прехвърле
ни средст ва от
други пенсионни
фондове
Доход от управ
ление на ак ти
вите
Нама ление на
стойност та на
нетните активи
Средства за из
плащане на оси
гурени лица,
пенсионери и
наследници
Прехвърлени
средства към
други пенсионни
фондове
Прехвърлени
средства към дър
жавния бюджет
Загуба от управление на активи
Начислени так
си и удръжки за
ПОД Бъдеще АД

2015 г.
(хил. лв.)

3 016

97

ВЕСТНИК

2014 г.
(хил. лв.)

3 983

228

БРОЙ 94
Бе
лежки

Стойност на нет
ните активи към
края на годината
по индивидуал
ните партиди на
осигурените лица

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

2 926

3 016

Отчет за всеобхватния доход
Бе
лежки
Приходи от ин
вестиции
Операции с цен
ни книжа
Лихви
Инвестиционни
имоти
Приходи от ди
виденти
Разходи от инвес
тиции
Операции с цен
ни книжа
Инвестиционни
имоти

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.1
3.2

1 208
64

1 909
75

3.4

–

1

3.2

23
1 295

3
1 988

3.3

(1 223)

(2 018)

3.4

(1)

(1)

(1 224)

(2 019)

71

(31)

Общ всеобхватен
доход за годината

Отчет за финансовото състояние
4
71
172

3.11

Бе
лежки

19
–
247

(175)

(174)

(75)

(1 002)

(2)

(1)

–

(31)

(10)

(6)

(262)

(1 214)

Активи
Ценни книжа, от
читани по спра
ведлива стойност
в печалбата или
загубата
П ари ч н и с р ед
ства
Инвестиционни
имоти
Краткосрочни
вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни за
дъл жени я к ъм
осигурени лица
и пенсионери
Краткосрочни
задължения към
ПОД
Дру г и к рат ко 
срочни задълже
ния
Общо пасиви

2015 г.
(хил. лв.)

2014 г.
(хил. лв.)

3.5

2 487

2 552

3.7

164

123

3.8

198

199

3.9

81
2 930

146
3 020

2 926

3 016

3.10

3

3

3.10

1
2 930

1
3 020

БРОЙ 94
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Отчет за паричния поток
2015 г.
(хил. лв.)

Паричен поток от пен
сион н о о с и г у р и т е л н а
дейност
Постъпления, свързани
с осигурени лица
Плащания, свързани с
осигурени лица и пен
сионери
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Постъпления от пенсион
ноосигурително друже
ство
П л а щ а н и я к ъ м пен
сионноосиг у рително
дружество
Постъпления от диви
денти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки
с ивестиции
Плащания от сделки с
ивестиции
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Парични средства в на
чалото на годината
Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов
8999

2014 г.
(хил. лв.)

97

228

(175)

(174)

4

19

(75)

(1 002)

4

–

(15)

(17)

23
59

3
76

331

1 449

(210)
6
(8)

(548)
–
(2)

41

32

123

91

164
123
Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов

12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Международна академия за обучение по киберразследвания“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 12.09.2016 г. свиква
общо събрание на сдружението на 4.01.2017 г. в
16 ч. в София, бул. Арсеналски 115, ет. 2, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение в
устава на сдружението; 2. отчет на дейността за
2016 г.; 3. други. Пълномощниците на учредите
лите се легитимират с лична карта и нотариално
заверено пълномощно.
9222
29. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а НССО О
АИЕСЕК – България, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.01.2017 г. в
София, бул. Цариградско шосе 131, АТМ хотел,
в голямата конферентна зала, ет. 7, в 19 ч. при
следния дневен ред: 1. избор на председател на
управителния съвет за мандат от 1.08.2017 г. до
31.07.2018 г. на Националното студентско сдруже
ние за образователен обмен АИЕСЕК – България;
2. гласуване на цялостна промяна на устава на
Националното студентско сдружение за образова
телен обмен АИЕСЕК – България; 3. гласуване на
бюджет на Националното студентско сдружение
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за образователен обмен АИЕСЕК – България; 4.
гласуване на промяна на вътрешни правила на
Националното студентско сдружение за образова
телен обмен АИЕСЕК – България; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9371
10 9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а сд ру жение „Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил“
(БАПИОТ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на БАПИОТ
на 6.01.2017 г. в 12 ч. в София, бул. Др. Цанков
36 – СТЦ „Интерпред“, ет. 3, зала „Ню Йорк“,
при следния дневен ред: 1. промени в устава;
предложение за решение: ОС приема промени
относно правомощията на ОС и УС; 2. разни.
Поканват се членовете на БАПИОТ или техни
упълномощени представители да присъстват
на събранието. Съгласно чл. 20, ал. 3 от устава
пълномощните следва да са издадени изрично
за участие в общото събрание. Регистрацията
ще започне на 6.01.2017 г. от 11 ч. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
в офиса на БАПИОТ. При липса на кворум съ
бранието ще се проведе при условията на чл. 27
ЗЮЛНЦ същия ден един час по-късно при същия
дневен ред и на същото място.
9385
92. – Изпълнителният съвет на Политическа
партия „България без цензура“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 30, т. 18 от устава
на ПП „България без цензура“ свиква редовен
Национален конгрес на партията на 7.01.2017 г.
в 11 ч. в София, пл. България 1, Национален
дворец на културата, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на партията за политиче
ското, организационното и финансовото състо
яние на партията – дебат и гласуване; 2. отчет
за дейността на Изпълнителния съвет – дебат и
гласуване; 3. отчет за дейността на Контролния
съвет – дебат и гласуване; 4. приемане на изме
нения и допълнения в устава на ПП „България
без цензура“ – промяна на наименованието на
ПП „България без цензура“ – дебат и гласуване;
5. избор на членове на Националния съвет на
регионите на ПП „България без цензура“ – дебат
и гласуване; 6. разни. Процедурните правила за
определяне на нормата на представителство на
делегатите по области, които ще присъстват на
конгреса, са приети и одобрени с решение на
Изпълнителния съвет на партията от 17.11.2016 г.
На основание чл. 21 от устава на партията кон
гресът може да заседава и приема решения, ако
на него присъстват повече от половината от
всички делегати. При липса на кворум конгресът
се провежда 1 час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и е законен независимо
от броя на присъстващите делегати.
9346
12. – Съве т ът на нас т оя т е л и т е на СНС
„Училищно настоятелство Весело детство 2004
към 51 СОУ „Елисавета Багряна“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на настоятелството на 10.01.2017 г. в 18,30 ч. в
сградата на 51 СУ „Елисавета Багряна“ – София,
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ул. Софийски герой 28, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за освобождаване на
членовете на съвета на настоятелството поради
изтичане на мандата им; 2. избор на нови чле
нове на съвета на настоятелството и нов пред
седател на сдружението; 3. промяна на устава
на сдружението; 4. промяна на наименованието
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден при същия дневен ред един
час по-късно от първоначално определения час.
9378
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по менопауза и андропауза“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 15 и 16 от устава и протоколно
решение от 24.10.2016 г. свиква общо събрание
на сдружението на 12.01.2017 г. в 11 ч. в седали
щето на сдружението в София, ул. Бачо Киро 47,
при следния дневен ред и проекти за решения:
1. вземане на решение за прекратяване на дей
ността на сдружение „Българска асоциация по
менопауза и андропауза“; проект за решение – на
основание чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 15 и 16 от устава на „Българска асоциация
по менопауза и андропауза“ общото събрание
взе решение за прекратяване на дейността на
сдружението; 2. вземане на решение за извърш
ване на ликвидация на асоциацията; проект за
решение – на основание чл. 14 ЗЮЛНЦ общото
събрание взе решение за извършване на ликви
дация на „Българска асоциация по менопауза и
андропауза“; 3. вземане на решение за определяне
на срок за извършване на ликвидацията; проект
за решение – ОС на сдружението на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 266, ал. 2
ТЗ определи 9-месечен срок за извършване на
ликвидацията, като същият ще започне да тече от
деня на обнародването на покана до кредиторите
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ в
съответствие с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 4. вземане
на решение за назначаване на ликвидатор на
сдружението; проект за решение – ОС на сдру
жението на основание чл. 15 и 16 от устава във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 266, ал. 2 ТЗ
взема решение за ликвидатор да бъде назначен
Дилян Янакиев Цветанов; 5. вземане на решение
за определяне на възнаграждението на ликвида
тора; проект за решение – ОС на сдружението
на основание чл. 15 и 16 от устава във връзка с
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 266, ал. 5 ТЗ взема
решение определеният ликвидатор да не получава
възнаграждение. Поканват се всички членове на
сдружението или упълномощени от тях лица с
изрично нотариално заверено пълномощно да
вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 18 от устава общото събрание ще
бъде отложено за 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред, ще бъде проведено и ще се
счита законно колкото и членове да присъстват.
9210
2. – Съветът на настоятелите към сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство за подпомагане
на 3-то ОДЗ „Патиланско царство“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.01.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Гинци 16, в
сградата на ДГ № 103 „Патиланско царство“, му
зикален салон, при следния дневен ред: 1. отчет
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за дейността на сдружението; 2. приемане на
нови членове; 3. избор на нови членове за съвета
на настоятелите и нов председател; 4. промяна
в наименованието на сдружението; 5. приемане
на нов устав; 6. определяне на задачи за новоиз
брания съвет на настоятелите.
9211
1. – Управителят на Фондация „Дарител“,
София, на основание чл. 11 от учредителния акт
на фондацията във връзка с чл. 26 и чл. 35, ал. 1
ЗЮЛНЦ в качеството си на едноличен управите
лен орган свиква по собствена инициатива общо
събрание на Фондация „Дарител“ на 13.01.2017 г.
в 11 ч. на адрес: София, ул. Керч 1, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и гласуване на решение
относно прекратяване дейността на Фондация
„Дарител“; 2. разглеждане на въпроса, свързан
с ликвидация на фондацията, и в тази връзка
започване процедурата по ликвидация; 3. разглеж
дане на въпроса, свързан с избор и назначаване
на ликвидатор в производството по ликвидация
и определяне реда и размера на възнаграждени
ето му; 4. определяне срока, за който ще бъде
извършена ликвидацията; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се отложи и проведе на същата дата
и място в 12 ч. при същия дневен ред.
9199
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ИНСИЕМЕ – Агенция за социално развитие и благотворителност“ – София, на
основание чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.01.2017 г.
в 17 ч. в гр. Нови Искър, Столична община, кв.
Курило, ул. Ливадски път 37, при следния дневен
ред: 1. приемане дневния ред на събранието, избор
на председател на събранието, преброител и про
токолчик; 2. отчет за дейността на сдружението
за 2015 г.; 3. обсъждане и вземане на решение за
промяна на адреса на седалището на сдружени
ето и промяна на чл. 23, ал. 3 относно начина
на свикване на общото събрание; 4. обсъждане и
вземане на решения за освобождаване на членове
на сдружението по тяхна молба; 5. обсъждане и
вземане на решение за утвърждаване на приети
те от УС нови членове; 6. обсъждане и вземане
на решение за избор на нов управителен съвет
поради изтичане на мандата на настоящия. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден на същото
място в 18 ч. и може да бъде проведено колкото
и членове да се явят.
9145
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„НИППОН“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
в изпълнение на решение на проведеното на
11.11.2016 г. заседание на управителния съвет
на сдружението свиква общо събрание на чле
новете на сдружението на 18.01.2017 г. в 10 ч.
в София, ж.к. Младост 2, бл. 256Б, ет. 1, ап. 6,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за избор на нови членове на управителния съ
вет; 2. вземане на решение за освобождаване
на членове на управителния съвет; 3. избиране
на нов председател на управителния съвет на
сдру жението; 4. разни. Поканват се всичк и
членове на сдружение с нестопанска цел за
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осъществяване на общественополезна дейност
„НИППОН“ да присъстват лично или чрез
упълномощени лица. Пълномощните следва да
бъдат изрични за участие в общото събрание
в писмена форма. Пълномощниците могат да
представляват само един член на сдружението
и не могат да преупълномощават с правата си
трети лица. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час, на същото място и при същия дневен ред
и може да се проведе колкото и членове да се
явят. Материалите за провеждане на общото
събрание са на разположение на всички члено
ве на адреса на управление на сдружението в
работен ден от 9 до 17 ч.
9349
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Лаборатория за интерактивни и
медийни програми“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.01.2017 г. в
11 ч. в София 1463, район „Триадица“, пл. Бъл
гария 1, НДК – административна сграда, ет. 13,
офис 12, със следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на общото събрание; 2. промени в
устава на сдружението; 3. отчет за дейността на
управителния съвет, изпълнителния директор и
международния секретар за 2016 г.; 4. освобож
даване от отговорност на управителния съвет
и изпълнителния директор; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. избор на нов изпълните
лен директор; 7. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9386
46. – Управителният съвет на Българската
федерация по сумо, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 20.01.2017 г. в 10 ч. в София,
Студентски град, Национална спортна академия
„Васил Левски“, зала „Сумо“, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ
по сумо за 2016 г.; 2. приемане на бюджета за
2017 г.; 3. организационни.
9140
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по лека атлетика – „Надежда – София“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2017 г.
в 10 ч. в София, ж.к. Надежда 4, бл. 434, вх. Б,
ет. 4, ап. 22, при следния дневен ред: 1. промяна
на дейността по чл. 2 ЗЮЛНЦ; 2. изменение в
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден и
на същото място в 11 ч., при същия дневен ред.
9144
11. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация Осиновени и осиновит ели“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 20.01.2017 г. в
10 ч. на адрес: София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 1,
офис 126, при дневен ред: 1. приемане на финан
сов отчет за 2016 г. и годишен отчет за дейността
на УС и на сдружението съгласно чл. 17 и 29 от
устава; 2. обсъждане и приемане на бюджет и
програма за дейността на сдружението за 2017 г.;
3. освобождаване от длъжност и от отговорност
на членовете на настоящия УС и председателя и
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избор на нов управителен съвет и председател; 4.
приемане на нов устав на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден на същото място в 11 ч.
независимо от броя на присъстващите членове.
9179
4. – Управителният съвет на Асоциацията
на професионалните географи и регионалисти
(АПГР) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.01.2017 г. в 11 ч. в
зала 252 на ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на АПГР за 2015 – 2016 г.; 2. финансов отчет на
АПГР за 2016 г.; 3. приемане на бюджет на АПГР
за 2017 г.; 4. приемане на промени в устава на
АПГР; 5. обсъждане на вътрешен правилник на
АПГР; 6. обсъждане на национална стратегия на
АПГР до 2020 г. Делегатите на общото събрание
се обсъждат и гласуват на общите събрания на
регионалните клонове при условията и реда на
чл. 17 от устава на АПГР.
9180
14. – Управителният съвет на Конфедерация „Защита на здравето“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и по решение на КС от 1.11.2016 г. свиква
всички организации – членове на КЗЗ, на общо
отчетно-изборно събрание на 21.01.2017 г. в 10 ч.
в офис 129 на КЗЗ – София, ул. Триадица 5Б,
ет. 1, сградата на „Сплендид палас“, при дневен
ред: 1. отчет на УС на КЗЗ за периода до 2016 г.;
2. отчет на ревизионната комисия; 3. промяна в
устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум събранието ще се проведе на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
9183
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по Кендо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.01.2017 г. в 11 ч. в София,
ж.к. Лозенец, 122-ро ОУ „Николай Лилиев“,
физкултурен салон, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.;
2. приемане на бюджет за 2017 г.; 3. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2016 г.; 4.
разглеждане въпроса за изключване членове на
сдружението; 5. разглеждане въпроса за приемане
на нови членове на сдружението; 6. разни.
9260
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по Кендо Мусо“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 22.01.2017 г. в 11 ч. в София, ж.к. Лозенец,
122-ро ОУ „Николай Лилиев“, физкултурен салон,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет за 2016 г.; 2. приемане на бюджет
за 2017 г.; 3. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2016 г.; 4. разни.
9261
11. – Управителният съвет на Съюза на
парашутистите в България (СПБ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС, про
токол № 8 от 7.10.2016 г., кани своите членове на
общо събрание на 25.02.2017 г. в 11 ч. в София,
ул. Христо Белчев 21, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на управи
телния съвет; 2. приемане на отчет за бюджета
на СПБ; 3. потвърждаване на решенията от
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общото събрание на СПБ от 17.05.2014 г.; 4.
промени в устава; 5. избор на нов управителен
съвет; 6. разни.
9380
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
14.01.2017 г. в 11 ч. във Варна, ул. Преслав 69, при
следния дневен ред: 1. отчетен финансов доклад
на управителния съвет за изминалия период от
последното общо събрание на сдружение „Алианс
Франсез“ – Варна, до момента; 2. отчетен доклад
за културната дейност на управителния съвет за
изминалия период от последното общо събрание
на сдружение „Алианс Франсез“ – Варна, до мо
мента. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите членове.
9186
454. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Велико Търново, на основание чл. 81
ЗА свиква общо събрание на Великотърновската
адвокатска колегия на 28.01.2017 г. в 9 ч. в голяма
зала на Община Велико Търново със следния
дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2016 г. и
вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане отчета
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета
на колегията за следващата финансова година;
5. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната.
9370
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Баскетболен клуб „Видабаскет“ – Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва общо отчетно-изборно събрание на клуба на
28.12.2016 г. в 17 ч. във Видин, ул. Пазарска 6, в
заседателната зала на спортна зала „Фестивална“
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на БК
„Видабаскет“ за 2016 г.; 2. утвърждаване бюджета
на БК „Видабаскет“ за 2017 г.; 3. освобождаване
на стари членове на сдружението; 4. приемане
на нови членове на сдружението; 5. промяна на
устава на сдружението; 6. избор на председател
и управителен съвет на сдружението; 7. избор на
контролен съвет на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9226
622. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на 28.01.2017 г. в
10 ч. в зала № 13 на Окръжния съд – Видин, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета
за дейността на адвокатския съвет през отчет
ната година и вземане на решения по него; 2.
разглеждане на доклада на контролния съвет; 3.
разглеждане на отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. обсъждане и
приемане на решение за продажба на недвижим
имот по постъпила оферта и решение за закупу
ване на недвижим имот; 6. вземане на решение
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за изнесени обучения; 7. избиране на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 8. разни.
9229
114. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно отчетно-изборно събрание на
колегията на 28.01.2017 г. от 8,30 ч. в зала БЗНС
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2016 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на адвокатския съвет за
2016 г.; 3. доклад за дейността на контролния
съвет; 4. отчет за дейността на дисциплинар
ния съд; 5. приемане на бюджета на съвета на
колегията за финансовата 2017 г.; 6. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 7. разни. При липса на кворум на ос
нование чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се
проведе същия ден в 9,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се членовете на
колегията да участват лично или чрез писмено
упълномощен представител.
9347
21. – Управителният съвет на Съвета на
настоятелите при СУ „Д. Талев“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно от
четно-изборно събрание на членовете на СН на
29.12.2016 г. в 18 ч. в гр. Добрич, ул. Ген. Г. Попов
16, в сградата на СУ „Д. Талев“ – учителската
стая, при следния дневен ред: 1. промени в устава,
съобразени със закона, който е влязъл в сила
от 1.08.2016 г.; 2. избор на членове на съвета на
настоятелите; 3. избор на председател на съвета
на настоятелите; 4. изслушване и одобряване
доклада за дейността на сдружението и годиш
ния финансов отчет за 2015 г.; 5. обсъждане на
въпроси от общ характер. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. Регис
трацията на настоятелите и на лицата, редовно
упълномощени да представляват членовете на
сдружението в общото събрание, ще започне в
18 ч. и ще приключи в 19 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали и
предлаганите решения, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете на настоятел
ството в офиса на настоятелството.
9383
11. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност Фолклорен
клуб за народни песни и танци „Цветница 94“,
гр. Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.01.2017 г. в 18 ч. в седалището
на сдружението в Златица, ул. Христо Ботев 16,
при следния дневен ред: 1. отчет на управите
ля на сдружението; 2. доклад на ревизионната
комисия; 3. приемане на счетоводния отчет
на сдружението; 4. други. Поканват се всички
членове на СНЦ „Цветница 94“, гр. Златица, да
участват в общото събрание.
9384
2. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при СОУ „Христо
Ботев“ гр. Камено“ (УН) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание в гр. Камено,
ул. Христо Ботев 46, СУ „Христо Ботев“, на
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24.01.2017 г. в 15 ч. при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на съвета на настоятелите за
дейността на УН през 2016 г. и счетоводния отчет
на УН за 2016 г.; 2. освобождаване на членове на
УН и приемане на нови членове; 3. избор на нов
съвет на настоятелите; 4. приемане на решение
за промяна на наименованието на училищното
настоятелство на: „Училищно настоятелство при
СУ „Христо Ботев“ град Камено“ във връзка с
промяната на името на учебното заведение от
СОУ „Христо Ботев“ на СУ „Христо Ботев“; 5.
приемане на решение за промяна на адреса на
управление на училищното настоятелство на:
гр. Камено, ул. Христо Ботев 46, СУ „Христо
Ботев“; 6. приемане на решение за изменение
на чл. 33, ал. 4 от устава на УН и отпадане на
изискването за обнародване на поканата за общо
събрание в „Държавен вестник“, а именно да се
промени на: „(4) Поканата се поставя на мястото
за обявления в СУ „Христо Ботев“ най-малко
месец преди насрочения ден.“; 7. приемане на
нов устав на УН, който да отразява приетите
промени; 8. разни. При липса на кворум на ос
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на присъстващите.
9406
8. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Стрямци – 61“ – Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на 28.12.2016 г. в 18 ч. пред спортната
зала на военно формирование 34750 – Карлово,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет; 2. избиране и
освобождаване на членове на управителния съвет;
3. обсъждане на насоки за развитие на дейността
на ВСК „Стрямци – 61“; 4. обсъждане на промени
в устав на ВСК „Стрямци – 61“; 5. разни.
9221
2. – Съветът на настоятелите на „Сдружение
Училищно настоятелство Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“, Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
27.12.2016 г. в 17,30 ч. в Ловеч, сградата на ПЕГ
„Екзарх Йосиф I“, зала „Америка за България“,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
пълноправни членове; 2. избор на нов предсе
дател на сдружението; 3. избор на нов съвет на
настоятелите; 4. избор на нов контролен съвет;
5. приемане на промени в устава; 6. предложения
за обсъждане на други актуални въпроси. При
липса на кворум към първоначално обявения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите делегати.
9141
197. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на Плевенската адвокатска колегия
на 28.01.2017 г. от 9 ч. в хотел „Ростов“, Плевен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2016 г.; 2. отчет за
дейността на контролния съвет; 3. отчет за дей
ността на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и
приемане бюджета на колегията за финансовата
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2017 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната. Поканват се всички
адвокати да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда независимо от присъстващите членове.
9198
4. – Управителният съвет на Училищно настоятелство към ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и разпоредбите на ЗПУО
свиква годишно общо събрание на училищното
настоятелство на 6.01.2017 г. в 17,30 ч. в Пловдив,
в сградата на ЕГ „Иван Вазов“, в кинозалата, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за 2016 г.; 2.
освобождаване на настоящия УС и избор на нов
УС; 3. вземане на решение за преобразуване на
УН от СНЦ в частна полза в СНЦ в обществена
полза съгласно ЗЮЛНЦ и ЗПУО; 4. отмяна на
стария устав и приемане на нов устав на СНЦ; 5.
избор на органи за управление на УН; 6. разни.
Всички писмени материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, ще бъдат предоставени
на разположение на членовете в сградата на учи
лището – Пловдив, бул. България 121, до датата
на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно колкото и членове да се явят.
9228
857. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 28 и 29.01.2017 г. в
9,30 ч. в зала 324 на Окръжния съд – Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2016 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната в София; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
9262
1. – Управителният съвет на Клуб по спортн и т а н ц и „Т у и да“ – С л и вен, на основа н ие
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 20.02.2017 г. в 18,30 ч. в залата на КСТ „Ту
ида“ – Сливен, ул. Цар Освободител 24, при
следния дневен ред: 1. отчет на КСТ „Туида“
за изминалия период; 2. избор на ръководни
органи; 3. приемане на програма за развитие; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на
разположение в залата на КСТ „Туида“.
9379
240. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
28 и 29.01.2017 г. в 9 ч. в зала № 2 на Районния
съд – Смолян, Съдебна палата, при следния
дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността
на адвокатския съвет през отчетната година и
вземане на решения по него; 2. разглеждане доклад на контролния съвет; 3. разглеждане отчет
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на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на
съвета на колегията за следващата финансова
година; 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
ще се проведе същите дни в 10 ч. на същото мяс
то при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
9171
120. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Ямбол, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание
на Адвокатската колегия – Ямбол, на 28.01.2017 г.
в 10 ч. в залата на Община „Тунджа“, Ямбол,
като при липса на кворум събранието се отлага
за 11 ч., при следния дневен ред: 1. изслушване
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2016 г. и вземане на решение по него;
2. изслушване доклада на контролния съвет; 3.
изслушване отчета на председателя на дисципли
нарния съд; 4. обсъждане и приемане на бюджета
за следващата финансова година; 5. избиране на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната; 6. придобиване на дълготраен матери
ален актив; 7. разни.
9382
Кру м Милков Над жаков – лик видатор и
представляващ сдружение с нестопанска цел
„Възраждане – с. Костенец – в ликвидация“, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на членовете на сдружението на 14.01.2017 г.
в 17 ч. в сградата на сдружението: с. Костенец,
ул. Рила 11, при следния дневен ред: 1. приемане
на съставения от ликвидатора счетоводен баланс
на сдружението и пояснителен доклад към него;
2. приемане отчета на ликвидатора и вземане на
решение за освобождаването му от отговорност; 3.
вземане на решение за заличаване на сдружението.
9200
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Природен парк Сакар“ –
с. Левка, община Свиленград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението, което ще се проведе на делегатски
принцип на 9.01.2017 г. в 17 ч. в с. Левка, община
Свиленград, ул. Юрий Гагарин 40, при следния
дневен ред: 1. избор на членове на УС на сдруже
нието, срок и мандат; 2. разни. Канят се всички
делегати, избрани от членовете на сдружението,
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 51 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
на същата дата в 18 ч. на посоченото място и при
същия дневен ред.
9381
2. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Устрем“, с. Трем, област Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 11.01.2017 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Трем,
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ул. Аврора 40, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за безвъзмездно прехвърляне на УПИ І –
за „физкултурен комплекс“, с площ 35 200 кв. м в
кв. 3 по плана на с. Трем, ведно с построените в
него: масивна двуетажна сграда – съблекалня, със
ЗП 92,50 кв. м и РЗП 165,82 кв. м, и тоалетна масивна
със ЗП 4 кв. м, с административен адрес в с. Трем,
община Хитрино, област Шумен, ул. Аврора 48, при
граници: от юг и запад – улици, от север – край
на населеното място, и от изток – УПИ ІІ, в соб
ственост на Община Хитрино, ЕИК 000931422, със
седалище и адрес на управление: с. Хитрино, ул.
Възраждане 45, представлявана от кмета Нуридин
Басри Исмаил; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същата дата, на същото място, при
същия дневен ред в 11 ч. независимо от броя на
присъстващите.
9134
Атанас Каменов Георгиев – ликвидатор на
Фондация „Обща кауза“ – в ликвидация по ф.д.
№ 14274/1996 г. на Софийския градски съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредитори
те на фондацията да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
9170
Магдалена Найденова Данчева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Брезичка“ – Сливен,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Г.
С. Раковски 1, офис 6, ЕИК 119679801, в ликвидация
по ф.д. № 34/2008 г. на Сливенския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредито
рите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
9230
Пламен Иванов Терзиев – ликвидатор на сдру
жение с нестопанска цел „Местна инициативна
група – Мъглиж“, БУЛСТАТ 123764702, със седа
лище и адрес на управление гр. Мъглиж, община
Мъглиж, област Стара Загора, в ликвидация по ф. д.
№ 45/2010 г. по описа на Окръжния съд – Стара
Загора, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
9286
Снежана Тодорова Стоянова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Свети Иван Рилски
Чудотворец“ (в ликвидация), със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Раковски 2, вх. А, ап. 7,
вписано в Агенцията по вписванията, регистър
„БУЛСТАТ“, с ЕИК 176808206, по ф.д. № 33/2014 г.
на Хасковския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдруже
нието да предявят своите вземания в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9274
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