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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 13 декември 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 379 за преименуване на село
Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище
Министерски съвет
 Постановление № 345 от 8 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на
Министерството на земеделието и
храните за 2016 г.
 Постановление № 346 от 8 декември
2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.
 Постановление № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
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 Постановление № 348 от 9 декември
2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на околната среда
и водите за 2016 г.
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 Постановление № 349 от 9 декември 2016 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2016 г.
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 Постановление № 350 от 9 декември
2016 г. за одобряване на допълнителни
трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата

на предучилищното и училищното образование“, одобрени с Решение № 271
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на национални програми за
развитие на средното образование
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Министерство
на вътрешните работи
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността
12
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за
реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на
работата извън редовното работно
време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи
14
Министерство
на земеделието и храните
 Изменено споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство
за Средиземно море
16
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“
25
Комисия за енергийно
и водно регулиране
 Правила за балансиране на пазара на
природен газ
50
 Правила за изменение и допълнение на
Правилата за търговия с природен газ 56
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 379
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 18,
ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Преименувам село Мусомища, община
Гоце Делчев, област Благоевград, на село
Мосомище.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Благоевград и
кмета на община Гоце Делчев.
Издаден в София на 30 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9997

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по бюджетна
програма „Администрация“ по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2016 г. в рамките на бюджетна програма
„Администрация“, както следва:
1. намалява утвърдените разходи по показател „Издръжка и други текущи разходи“ с
272 053 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по показател „Персонал“ с 272 053 лв.
Ч л. 2. М и н ис т ър ът на земедел ие т о и
храните да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на туризма за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото развитие
на туризма“ с 367 000 лв., в т.ч. по бюджетна
програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
367 000 лв.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на туризма за 2016 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
7 декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9999
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в общ размер до 81 162 600 лв.,
разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2016 г. – 23 188 000 лв. за финансово
осигуряване на Договор № МС-73 от 29 юни
2015 г. за продължаване на софтуерната осигуровка за програмни продукти на Майкрософт
с придобит лиценз за безсрочно право на
ползване за нуждите на държавната администрация на Република България с покритие
до 31 декември 2017 г.;
2. разходи по бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. – 1 000 000 лв. за
неотложни разходи за осигуряване дейността
на агенцията;
3. трансфер по бюджета на съдебната власт
за 2016 г. – до 25 600 000 лв. за покриване на
неизпълнението на приходите по бюджета на
съдебната власт за 2016 г.;
4. трансфер за Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Пловдив, чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката – 1 100 000 лв. за
укрепване и реконструкция на сградата на
„Жълтото училище“;
5. трансфер за Българската академия на
науките чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г. в размер
5 800 000 лв., разпределени, както следва:
а) за целево подпомагане на докторанти и
млади учени – 2 000 000 лв.;
б) з а мерк и з а п р е одо л я в а не н а де мог рафската к риза на Реп ублика Бъ лгария – 1 000 000 лв.;
в) за въвеждане на съвременни методи
в образованието и работа с младите таланти – 800 000 лв.;
г) изграждане на Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на
България“ – 1 000 000 лв.;
д) управление на сеизмичния риск за сгради – 1 000 000 лв.
6. трансфер за Община Суворово за дофинансиране на оставащите дейности по
обекти: „Битова канализация в гр. Суворово“,
„Изграждане на битова канализация по ул.
Цар Иван Асен, Ильо войвода, Панагюрище,
Оборище – 240 600 лв.;
7. трансфер за Община Горна Оряховица за
ремонт на улици и площади на територията
на община Горна Оряховица – 1 500 000 лв.;
8. трансфер за Община Севлиево за ремонт
на общински пътища и улици на територията
на община Севлиево – 500 000 лв.;
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9. трансфер за Община „Марица“ за разширение на сградата на детска градина „Пролет“,
с. Рогош, община „Марица“ – 1 000 000 лв.;
10. трансфер за Община Раковски за реконструкция на улици Райко Даскалов и Христо
Ботев – 1 400 000 лв.;
11. трансфер за Община Дулово за рехабилитация на улици на територията на гр. Дулово
и община Дулово – 1 000 000 лв.;
12. трансфер за Община Кайнарджа за асфалтиране на четвъртокласна мрежа и улична
мрежа в населените места на територията на
община Кайнарджа – 1 000 000 лв.;
13. трансфер за Община Силистра за преасфалтиране на уличната мрежа в населените
места в община Силистра – 2 000 000 лв.;
14. трансфер за Община Тутракан за рехабилитация на улици на територията на
общината – 1 050 000 лв.;
15. трансфер за Община Смолян за ремонт
на улици и пътища на територията на община
Смолян – 2 500 000 лв.;
16. трансфер за Община Чепеларе за ремонт
на общински пътища и улици на територията
на община Чепеларе – 500 000 лв.;
17. трансфер за Община Търговище за основен ремонт и обновяване на спортна сграда с
идентификатор 73626.506.574.1 в УПИ VII, кв.
123, ул. Хр. Ботев, гр. Търговище – 850 000 лв.;
18. трансфер за Община Димитровград за
реконструкция, модернизация и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в Спортна
зала „Младост“, Димитровград – 3 000 000 лв.;
19. трансфер за Община Любимец за ремонт
на улици, съоръжения към тях на територията
на община Любимец и за строително-монтажни работи на сграда на читалище „Братолюбие – 1884“ в гр. Любимец – 884 000 лв.;
20. трансфер за Община Хасково за ремонт
на уличната инфраструктура в гр. Хасково – 3 000 000 лв.
21. трансфер за Община „Родопи“ за неотложни аварийно-възстановителни работи на
път с. Извор – 450 000 лв.;
22. трансфер за Община Джебел за неотложни възстановителни работи за възстановяване
на речен праг, част от колектор за битови
отпадъчни води, кв. „Прогрес“, и корекция на
р. Джебелска в обсег – моста на път ІІІ-508
(Кърджали – Момчилград) – Джебел – Рогозче – Фотиново – 1 000 000 лв.;
23. трансфер за Община Свиленград за
почистване коритото на р. Марица и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения – 2 600 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 – 23 да се осигурят чрез преструктурир ане на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, aл. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2016 г. – със сума в размер 26 000 000 лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2016 г. – със сума в размер 23 188 000 лв.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат показателите по чл. 32, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет, председателят на Държавна агенция
„Разузнаване“, Висши я т съдебен съвет и
министърът на образованието и науката да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2016 г. и да уведомят министъра на
финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси, чл. 361, ал. 4 от
Закона за съдебната власт и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните разпоредители с
бюджет по чл. 1.
§ 3. В Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък
на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191,
ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
(ДВ, бр. 61 от 2016 г.) приложението към член
единствен се изменя така:
„Приложение
към член единствен

Списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
CPV код

Предмет на обществената поръчка

Допълнителен
код

Описание на
допълнителния код

1

2

3

4

14711100-9

Необработен чугун

14621110-4

Фероманган

14711000-8

Желязо

14712000-5

Олово

14713000-2

14714000-9

14715000-6

14721000-1

14722000-8

Цинк

Калай

Мед

Алуминий

Никел

34927100-2

Сол за посипване на пътища (против заледяване)

03211100-4

Пшеница

+

DA24-3

И свързани с това изделия

+

BA14-1

Прах/пудра

+

BA16-7

На люспи

+

BA14-1

Прах/пудра

+

BA16-7

На люспи

+

BA14-1

Прах/пудра

+

BA16-7

На люспи

+

BA14-1

Прах/пудра

+

BA16-7

На люспи

+

BA14-1

Прах/пудра

+

BA16-7

На люспи

+

BA14-1

Прах/пудра

+

BA16-7

На люспи
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CPV код

Предмет на обществената поръчка

Допълнителен
код

Описание на
допълнителния код

1

2

3

4

03413000-8

Дърва за горене

09240000-3

Масла и продукти, получени от или на базата
на въглища

09111000-0

Въглища и горива на базата на въглища

09100000-0

Горива

09111220-8

Брикети

09131000-6

Авиационен керосин

09131100-7

Керосин за реактивни двигатели

09132100-4

Безоловен бензин

09222000-1

Специални бензини

09134000-7

Газьол

09134200-9

Дизелово гориво

09135000-4

Тежки горива (мазут)

09135100-5

Гориво за отопление

09211000-1

Смазочни масла и препарати

09211100-2

Моторни масла

09211200-3

Компресорни масла

09211300-4

Турбинни масла

09211400-5

Масла за зъбни предавки

09211500-6

Редукторни масла

09211600-7

Масла за хидравлични системи и за други цели

09211610-0

Течности за хидравлични трансмисии

09211650-2

Спирачни течности

09122000-0

Пропан и бутан

24951000-5

Греси и смазочни препарати

14700000-8

Основни метали

44921300-5

Варовиков камък

“
§ 4. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на прогнозно
разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г. (обн., ДВ, бр. 38
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46, 73, 89 и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4 числата „1 417 000“ и „1 340 000“ се заменят съответно с „596 000“ и „519 000“.
2. В приложението към чл. 1, на ред 2 „Министерски съвет – общо“ числата „657 000“ и
„9 732 000“ се заменят съответно с „596 000“ и „9 793 000“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2016 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“ със
762 680 лв., като:
а) увеличава утвърдените разходи по бюд жетна програма „Оценка, у правление и
опазване на водите на Република България“
с 692 315 лв.;
б) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Намаляване на вредните
емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ с 14 786 лв.;
в) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и
възстановяване на екосистеми, местообитания,
видове и генетичните им ресурси“ с 99 751 лв.;
г) увеличава утвърдените разходи по бюд жет на п рог рама „Оценка и у п ра вление
на въздействието върху околната среда“ с
32 911 лв.;
д) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Управление на дейностите
по изменение на климата“ с 63 277 лв.;
е) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Интегрирана система за
управление на отпадъците и опазване на
почвите“ с 89 070 лв.;
ж) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Информиране, у частие
на обществеността в процеса на вземане
на решения и прилагане на механизмите за
контрол“ с 51 290 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на Национална система за
мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ с 622 187 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ със 140 493 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 18, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г. показатели за максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2016 г., и максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани за 2016 г., с
23 956 лв.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 7 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 12
декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10046

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на енергетиката за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава разходите за персонал със
160 000 лв. по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2016 г., както следва:
1. по „Политика в област та на устойчивото и конк у рентоспособно енергийно
развитие – 140 000 лв., в т. ч. по бюджетни
програми:
а) „Ефективно функциониране на енерг ийни те п редп ри я т и я, инфраст ру к т у ра и
пазари“ – 23 000 лв.;
б ) „ Ус т о й ч и в о е н е р г и й н о р а з в и тие“ – 117 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 20 000 лв.
Чл. 2. Увеличението по чл. 1 е за сметка
на намаление на разходите по „Политика в
областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие“ – 160 000 лв., за
издръжка и други текущи разходи, в т. ч. по
бюджетни програми:
1. „Сигурност при енергоснабдяването и
при управление на РАО и ИЕЯС“ – 60 000 лв.;
2. „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства
и геоложките изследвания“ – 100 000 лв.
Чл. 3. Министърът на енергетиката да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на енергетиката
за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 80, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10047

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Без свободен час
в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на
предучилищното и училищното образование“,
одобрени с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 270 383 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по националните програми
„Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление
на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
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отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 250 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните
програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“,
„Осигуряване на съвременна образователна
среда“, „Без свободен час в у чилище“ и
„Достъпно и сигурно училище“, одобрени с
Решение № 271 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
(ДВ, бр. 77 от 2016 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „4 671 400“ се
заменя с „4 672 700“.
2. В чл. 2, ал. 1 числото „4 439 385“ се
заменя с „4 440 685“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Крушари“, в колона 1 думата
„Крушари“ се заменя с „Шабла“;
б) ред „Рила“ се заличава;
в) на ред „Сапарева баня“, в колона 7
числото „160“ се заменя с „389“, а в колона
9 числото „99 933“ се заменя със „100 162“;
г) на ред „Доспат“, в колона 7 числото „525“
се заличава, а в колона 9 числото „225 364“
се заменя с „224 839“;
д) на ред „Златоград“, в колона 7 се добавя
числото „525“, а в колона 9 числото „122 500“
се заменя със „123 025“;
е) на ред „Столична“, в колона 4 числото
„267 540“ се заменя с „268 840“, а в колона 9
числото „449 144“ се заменя с „450 444“;
ж) на ред „Общо“, в колона 4 числото
„1 265 615“ се заменя с „1 266 915“, а в колона
9 числото „4 671 400“ се заменя с „4 672 700“.
§ 2. В Постановление № 317 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за
подкрепа за личностно развитие (ДВ, бр. 96
от 2016 г.) чл. 2 се отменя.
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§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
във връзка с т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното
образование.
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§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Община

Област

НП „Без свободен НП „Информационни и комучас в училище“
никационни технологии (ИКТ)
(септември – ок- в системата на предучилищнотомври 2016 г.)
то и училищното образование“

Общо

Банско

Благоевград

77

77

Благоевград

Благоевград

3 816

3 816

Гоце Делчев

Благоевград

1 856

1 856

Петрич

Благоевград

205

205

Сандански

Благоевград

419

419

Сатовча

Благоевград

480

480

Хаджидимово

Благоевград

1 538

1 538

Якоруда

Благоевград

98

98

Айтос

Бургас

252

252

Бургас

Бургас

9 739

9 739

Карнобат

Бургас

294

294

Несебър

Бургас

181

181

Руен

Бургас

49

49

Созопол

Бургас

313

313

Царево

Бургас

550

550

Аврен

Варна

287

287

Аксаково

Варна

1 632

1 632

Белослав

Варна

391

391

Варна

Варна

19 740

19 740

Вълчи дол

Варна

840

840

Дългопол

Варна

906

906

Провадия

Варна

798

798

Суворово

Варна

218

218

Велико Търново

Велико Търново

4 474

4 474

Горна Оряховица Велико Търново

3 230

3 230

Елена

Велико Търново

353

353

Лясковец

Велико Търново

1 495

1 495

Павликени

Велико Търново

955

955

Полски Тръмбеш Велико Търново

176

176
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НП „Без свободен НП „Информационни и комучас в училище“
никационни технологии (ИКТ)
(септември – ок- в системата на предучилищнотомври 2016 г.)
то и училищното образование“

Общо

Свищов

Велико Търново

969

969

Стражица

Велико Търново

1 099

1 099

Брегово

Видин

371

371

Видин

Видин

2 862

2 862

Димово

Видин

91

91

Бяла Слатина

Враца

1 106

1 106

Враца

Враца

5 902

5 902

Козлодуй

Враца

2 162

2 162

Мездра

Враца

2 182

2 182

Мизия

Враца

455

455

Оряхово

Враца

693

693

Роман

Враца

889

889

Габрово

Габрово

763

763

Севлиево

Габрово

776

776

Балчик

Добрич

137

137

Генерал Тошево

Добрич

753

753

Добрич

Добрич

6 294

6 294

Каварна

Добрич

404

404

Шабла

Добрич

91

91

Кирково

Кърджали

196

196

Крумовград

Кърджали

518

518

Кърджали

Кърджали

2 835

2 835

Бобов дол

Кюстендил

275

275

Дупница

Кюстендил

2 841

2 841

Кюстендил

Кюстендил

4 147

4 147

Невестино

Кюстендил

Ловеч

Ловеч

Тетевен

Ловеч

636

636

Троян

Ловеч

1 874

1 874

Берковица

Монтана

266

266

Вършец

Монтана

661

661

Лом

Монтана

294

294

Монтана

Монтана

2 089

2 089

Белово

Пазарджик

266

266

Велинград

Пазарджик

2 122

2 122

Пазарджик

Пазарджик

4 310

4 310

Панагюрище

Пазарджик

293

Пещера

Пазарджик

Септември

Пазарджик

1 163

1 163

Стрелча

Пазарджик

21

21

Брезник

Перник

595

595

Перник

Перник

4 466

4 466

Радомир

Перник

1 232

1 232

434

434

1 584

1 584

293
420

420
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НП „Без свободен НП „Информационни и комучас в училище“
никационни технологии (ИКТ)
(септември – ок- в системата на предучилищнотомври 2016 г.)
то и училищното образование“
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Общо

Белене

Плевен

585

585

Гулянци

Плевен

492

492

Долна Мит ропо- Плевен
лия

235

235

Долни Дъбник

Плевен

741

741

Левски

Плевен

203

203

Плевен

Плевен

4 501

4 501

Червен бряг

Плевен

1 234

1 234

Кнежа

Плевен

412

412

Асеновград

Пловдив

1 136

1 136

Брезово

Пловдив

231

231

Калояново

Пловдив

614

614

Карлово

Пловдив

2 635

2 635

Кричим

Пловдив

21

21

„Марица“

Пловдив

511

511

Пловдив

Пловдив

18 083

18 083

Първомай

Пловдив

1 003

1 003

Раковски

Пловдив

1 999

1 999

„Родопи“

Пловдив

244

244

Садово

Пловдив

290

290

Стамболийски

Пловдив

42

42

Съединение

Пловдив

952

952

Сопот

Пловдив

532

532

Кубрат

Разград

245

245

Лозница

Разград

70

70

Разград

Разград

2 269

2 269

Цар Калоян

Разград

35

35

Русе

Русе

9 858

9 858

Сливо поле

Русе

216

216

Алфатар

Силистра

91

91

Дулово

Силистра

322

322

Силистра

Силистра

2 314

2 314

Тутракан

Силистра

123

123

Котел

Сливен

467

467

Нова Загора

Сливен

1 195

1 195

Сливен

Сливен

4 581

4 581

Твърдица

Сливен

786

786

Девин

Смолян

314

314

Златоград

Смолян

441

441

Мадан

Смолян

494

494

Неделино

Смолян

1 093

1 093

Рудозем

Смолян

881

881

Смолян

Смолян

2 816

2 816

Чепеларе

Смолян

216

216
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НП „Без свободен НП „Информационни и комучас в училище“
никационни технологии (ИКТ)
(септември – ок- в системата на предучилищнотомври 2016 г.)
то и училищното образование“

Столична

София-град

Божурище

София област

897

897

Ботевград

София област

1 316

1 316

Горна Малина

София област

233

233

Етрополе

София област

1 240

1 240

Златица

София област

1 365

1 365

Костенец

София област

Пирдоп

София област

322

322

Правец

София област

739

739

Самоков

София област

411

411

Своге

София област

147

147

Сливница

София област

799

799

Челопеч

София област

861

861

Братя Даскалови

Стара Загора

154

154

Казанлък

Стара Загора

3 805

3 805

Мъглиж

Стара Загора

287

287

Николаево

Стара Загора

315

315

Павел баня

Стара Загора

444

444

Раднево

Стара Загора

280

280

Стара Загора

Стара Загора

7 356

7 356

Чирпан

Стара Загора

1 413

1 413

Омуртаг

Търговище

1 443

1 443

Опака

Търговище

301

301

Попово

Търговище

971

971

Търговище

Търговище

3 140

3 140

Димитровград

Хасково

3 450

3 450

Свиленград

Хасково

1 311

1 311

Симеоновград

Хасково

530

530

Тополовград

Хасково

77

77

Харманли

Хасково

422

422

Хасково

Хасково

2 185

2 185

Венец

Шумен

243

243

Върбица

Шумен

228

228

Каспичан

Шумен

620

620

Никола Козлево

Шумен

320

320

Нови пазар

Шумен

294

294

Шумен

Шумен

5 216

5 216

Болярово

Ямбол

189

189

Елхово

Ямбол

98

98

Стралджа

Ямбол

831

831

„Тунджа“

Ямбол

491

491

Ямбол

Ямбол

ОБЩО:
10048

38 033

Общо

38 033

200

4 984
269 763

200

4 984
620

270 383
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността
(Утвърдено с Решение № 316 от 28 април
2016 г. на Министерския съвет. В сила от 9
ноември 2016 г.)
Правителството на Република България
и правителството на К итайската народна
република, наричани по-нататък „страните“;
желаейки да си сътрудничат в превенцията и
противодействието на престъпността, особено
на транснационалната организирана престъпност, престъпленията, свързани с наркотици,
престъпленията, свързани с трафик на хора;
позовавайки се на международноправните
си ангажименти, произтичащи от Конвенцията
на ООН срещу транснационалната организирана престъпност;
на базата на взаимно зачитане на суверенитета, равенството и взаимната полза;
зачитайки човешките права и националните
си законодателства;
стремейки се да допринесат за развитието и
укрепването на своите двустранни отношения,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет на споразумението
Страните си сътрудничат в превенцията и
борбата с престъпността в съответствие със
своето вътрешно законодателство и разпоредбите на това споразумение.
Член 2
Компетентни органи
(1) Компетентните органи за изпълнението
на това споразумение са:
1. За правителството на Република България:
– Министерството на вътрешните работи;
– Държавна агенция „Национална сигурност“.
2. За правителството на Китайската народна република:
– Министерството на обществената сигурност.
(2) С оглед засилване на ефективността на
сътрудничеството компетентните органи определят точки за контакт, работещи в режим
24 часа, съответно:
1. За правителството на Република България:

ВЕСТНИК
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– Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Министерство на вътрешните
работи, тел.: 00359 2 982 43 51, факс: 00359 2
980 40 47, електронен адрес: ncb@mvr.bg
2. За правителството на Китайската народна република:
– Дирекция „Международно сътрудничество“, Министерство на обществената сигурност,
тел.: 0086 10 66263329, факс: 0086 10 58186022.
Член 3
Обхват на сътрудничество
(1) В съответствие с чл. 1 страните си
сътрудничат в предотвратяването, противодействието, разкриването и разследването на
следните престъпления:
1. престъпления срещу личността;
2. транснационална организирана престъпност;
3. незаконен трафик на наркотици и психотропни вещества и прекурсори;
4. трафик на хора;
5. изпиране на пари;
6. измами;
7. други финансови и икономически престъпления;
8. документни измами;
9. корупционни престъпления;
10. киберпрестъпления;
11. контрабанда;
12. тероризъм и финансиране на тероризъм;
13. трафик на културни ценности и произведения на изкуството;
14. други престъпления, за които страните
преценят, че е необходимо.
(2) Страните си сътрудничат в противодействието на престъпността, превенцията
и опазването на обществения ред, както и
в други области от взаимен интерес, включително размяна на експерти, обучение на
полицейски служители, размяна на законодателни текстове и публикации, свързани с
предмета на това споразумение.
Член 4
Форми на сътрудничество за превенция и
борба с транснационалната организирана
престъпност
Сътрудничеството в областта на борбата с
транснационалната организирана престъпност
се извършва в следните направления:
1. обмен на информация, свързана с борбата срещу транснационалната организирана
престъпност, по молба или по инициатива на
една от страните;
2. обмен на оперативна информация от
съответен взаимен интерес;
3. обмен на законодателни актове, както
и информация за техниките и техническите
средства, използвани при операции на компетентните органи.
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Член 5
Борба с незаконния трафик на наркотици,
психотропни вещества и прекурсори
(1) Страните засилват сътрудничеството
си в рамките на конвенциите на ООН за
борба с наркотиците: Единната конвенция
по упойващите вещества от 1961 г., Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.
и Конвенцията срещу незаконния трафик на
упойващи и психотропни вещества от 1988 г.
(2) За целите на сът рудничеството по
ал. 1 страните:
1. обменят информация за незаконен трафик, внос и износ на наркотици, психотропни
вещества и прекурсори;
2. обменят релевантна информация за
лица, заподозрени, че участват в незаконен
трафик на наркотици, психотропни вещества
и прекурсори;
3. си сътрудничат в борбата с незаконното
пренасяне на парични средства или имущество, както и с изпирането на пари, придобити чрез извършването на престъпления,
свързани с наркотици.
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коригира грешк ите или в слу чай на данни,
които не е т рябвало да бъдат предоставени,
ги у нищожава.
(4) Независимо от определения срок за
съхранение личните данни се унищожават,
когато вече не са необходими за целта, за
която са били предоставени.
(5) Страните предприемат правни, организационни и технически мерки за осигуряване на защитата на личните данни, които
се обменят по силата на това споразумение.
(6) Страните осигуряват защита на личните данни, които са получили срещу загуба, неоторизиран достъп, публикуване и
изменение.
Член 8
Обмен на класифицирана информация
Страните могат да обменят класифицирана информация въз основа на отделно
ск лючено споразу мение, регламентиращо
обмена и взаимната защита на класифицирана информация.
Член 9

Член 6

Разпоредби за прилагане на споразумението

Сътрудничество в областта на обучението

На основата и в рамките на това споразумение компетентните органи на страните
могат да подписват протоколи или други
документи за неговото прилагане.

Страните си сътрудничат в обучението на
служители на другата страна за развитието на
техните професионални и технически умения
за целите на превенцията, противодействието,
разкриването и разследването на престъпления, както и за придобиването на ръководни
и управленски умения.
Член 7
Обмен, обработване и защита на лични
данни
(1) Молещата страна може да използва
личните данни единствено за целта и съгласно условията, определени от замолената
страна. Молещата страна определя срока за
съхранение на личните данни.
(2) При отправена молба молещата страна
информира замолената страна относно използването на личните данни и постигнатите
резултати. Предаването на трета страна е
възможно само след предварително писмено
съгласие от замолената страна.
(3) Замолената ст рана гаран т и ра вер ност та на изп ратени те данни, след като
потвърди необходимост та и съответствието
на изпращането на данни те с п редви дената цел. А ко впоследствие се установи,
че са би ли предоставени неверни данни
или данни, които не е т рябва ло да бъдат
предоставяни, молещата ст рана т рябва да
бъде незабавно уведомена. Молещата страна

Член 10
Отказ на сътрудничество
(1) Замолената страна може да откаже
изцяло или частично изпълнението на молба
за съдействие в следните случаи:
1. накърняване на държавния суверенитет,
националната сигурност, обществения ред и
други значими интереси; или
2. противоречие с националното законодателство или с международноправни задължения.
(2) В случай че сътрудничеството е отказано или прекратено, решението и причините
за това трябва да се доведат до знанието на
органите на молещата страна без забавяне.
(3) Ако замолената страна е в състояние
да изпълни молбата при определени условия,
тя трябва да съобщи тези условия на компетентния орган на молещата страна, който
трябва да реши дали да ги приеме, или не.
Член 11
Разходи
Ст раните поемат своите разходи, възник на ли при изпълнение на настоящото
споразумение, освен ако не бъде договорено
друго.
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Член 12
Решаване на спорове
Спорове, възникнали във връзка с тълкуването, прилагането или изпълнението на
това споразумение, се уреждат чрез преговори
между страните, а в случай на невъзможност
за постигане на съгласие се разрешават по
дипломатически път.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията
и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2016 г.)

Член 13
Съответствие с други международни договори
Това споразумение не засяга правата и
задъл жени ята на ст раните, произтичащи
от други международни договори, по които
техните държави са страни.

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При бедствия и други извънредни
ситуации се разрешава полагането на извънреден труд до 25 часа на тримесечен период
и до 100 часа годишно над ограниченията по
чл. 187, ал. 7 ЗМВР.“
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и служителите, на които
работното време е организирано на 24-часови
работни смени“ се заличават.
2. В ал. 3 думата „едномесечния“ се заменя
с „тримесечния“.
§ 3. В чл. 16, ал. 3 след думите „законоустановените дейности“ се поставя запетая
и се добавя „а за държавните служители,
изпълняващи експертно-криминалистическа
дейност, не се прилагат ал. 1 и 2 по отношение
времето на разположение“.
§ 4. В чл. 18, ал. 3 думата „едномесечен“
се заменя с „тримесечен“.
§ 5. Член 20а се изменя така:
„Чл. 20а. (1) Държавните служители от
МВР имат право да откажат полагането на
извънреден труд в случаите, когато е достигнат
някой от лимитите в чл. 8.
(2) По изключение се разрешава полагане
на извънреден труд над ограниченията по
чл. 187, ал. 7 ЗМВР само след изрично писмено съгласие на държавния служител за всеки
конкретен случай и при спазване на чл. 187,
ал. 8 ЗМВР.
(3) Съгласието по ал. 2 се прави в писмена форма и се регистрира в деловодството
на съответната структура по установения за
това в МВР ред, но не по-късно от началото
на неговото полагане.
(4) Недаване на съгласие по ал. 2 не е
основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.“
§ 6. В чл. 21, ал. 2 думата „едномесечен“
се заменя с „тримесечен“.
§ 7. В чл. 23, ал. 2 думите „месеца на полагане на труда“ се заменят с „отчетния период“.
§ 8. В чл. 24, ал. 2 думата „месеца“ се заменя със „съответния отчетен период“.
§ 9. В чл. 25, ал. 1 думите „месеца на полагане на труда“ се заменят с „отчетния период“.

Член 14
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на
получаване на последното уведомление, с
което страните взаимно се уведомяват по
дипломатическ и път за изпълнението на
вътрешноправните процедури, необходими
за влизането му в сила.
(2) Изменения и допълнения на това споразумение могат да се извършват по взаимно
съгласие на страните в писмена форма и
представляват неразделна част от него. Измененията и допълненията влизат в сила по
реда, предвиден в ал. 1.
(3) Всяка от страните може да прекрати
това споразумение чрез писмено уведомление,
отправено до другата страна по дипломатически път. Действието на споразумението се
прекратява шест месеца след датата на получаване на уведомлението за прекратяване
от другата страна.
(4) От датата на влизане в сила на това
споразумение се прекратява действието на
Споразу мението за сът рудни чест во между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на обществената сигурност на Китайската
народна република, подписано в Пекин на
20 май 1996 г.
Подписано в два оригинални екземпляра в
Пекин на 11 януари 2016 г., всеки от които на
български, китайски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия в тълкуването предимство
има текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Румяна Бъчварова,
заместник министърпредседател и министър на вътрешните
работи
9917

За правителството на
Китайската народна
република:
Гуо Шънкун,
министър на обществената сигурност
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§ 10. В член 26 ал. 2 се изменя така:
§ 16. В наименованието на протокола в
„(2) При ползване на отпуск, независимо
приложение № 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23,
от продължителността и вида му, нормата за
ал. 1 думите „за месец .................. 20 .... г.“ се
отчетния период се намалява, като от броя на
заменят със „за периода от ……….. 20…. г. до
работните дни за отчетния период се извади
………. 20…. г.“.
броят на работните дни, в които е ползван
§ 17. В приложение № 3 към чл. 24, ал. 2
отпуск, и полученият резултат се умножи по
и чл. 26, ал. 3 се правят следните изменения
цифрата 8.“
и допълнения:
§ 11. Създава се чл. 31а:
1. В наименованието на протокола думите
„Чл. 31а. (1) Положеният труд при условията
„за месец .................. 20 .... г.“ се заменят със
на чл. 187а, ал. 1 и 2 ЗМВР се компенсира
„за периода от ……….. 20…. г. до ………. 20…. г.“.
като труд извън редовното работно време и се
2. В колона № 5 преди думите „начален и
отчита отделно с протокол (приложение № 7).
краен“ се добавя „Дата,“.
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от слу§ 18. Създава се приложение № 7 към
жителя по чл. 25, ал. 1 и се утвърждава от
чл. 31а, ал. 1:
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено
„Приложение № 7
от него длъжностно лице с ръководни функции
към чл. 31а, ал.1
до десето число на месеца, следващ отчетния
...................................................................................
период на полагане на труда.
..................................................................................
(3) Екземпляр от утвърдения протокол се
(наименование на основната структура)
предоставя на съответното финансово звено
...................................................................................
и на звеното „Човешки ресурси“.“
..................................................................................
§ 12. В чл. 32, ал. 2 на края на изречението
(наименование на съответната структура)
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на случаите по чл. 187а, ал. 1 и 2 ЗМВР.“
Рег. № ........................ УТВЪРЖДАВАМ:
§ 13. В чл. 33, ал. 1 думите „месеца, в койЕкз. № ......
то е положен трудът“ се заменят с „отчетния
............................... 20.... г. ........................................
период“.
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
........................................
точка 9 се отменя.
§ 15. В § 3 от заключителните разпоредби
(име, длъжност,
след думите „във връзка с ал. 8“ се поставя
подпис и печат)
запетая и се добавя „чл. 187а, ал. 4“.
ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън редовното работно време при условията на чл. 31а, ал. 1 за
периода от ……….. 20…. г. до ………. 20…. г.
№

Име, презиме, фамилия на
служителя

ЕГН

№ и дата
на заповедта

1

2

3

4

Дата на по- Начален и Брой отработеБрой часове за
лагане на
краен час
ни часове из- компенсиране със:
труда
на полагане вън редовното
възнаграждение
на труда
работно време
5

6

7

8

....................../.....................

ИЗГОТВИЛ:

.............................20.........г.

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

гр. .....................................

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

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР“.

(име, длъжност, подпис
и печат)

Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9932

Министър:
Румяна Бъчварова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗМЕНЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 28 октомври 2016 г. – ДВ,
бр. 88 от 2016 г. В сила за Република България
от 20 май 2014 г.)
Договарящите страни,
Като припомнят международното право,
отразено в съответните разпоредби на Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право от 10 декември 1982 г.,
Като припомнят също така Споразумението относно прилагането на разпоредби на
Конвенцията на ООН по морско право от 10
декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите
и далекомигриращите рибни запаси от 4 декември 1995 г., Споразумението за насърчаване
на спазването на международните мерки за
опазване и управление от риболовните кораби
в открито море от 24 ноември 1993 г., както и
други приложими международни инструменти
относно опазването и управлението на живите
морски ресурси,
Като вземат предвид Кодекса за поведение
за отговорно рибарство, приет на двадесет и
осмото заседание на Конференцията на Организацията за прехрана и земеделие от 31
октомври 1995 г., и свързаните инструменти,
приети от Конференцията на Организацията
за прехрана и земеделие,
Като имат общ интерес от развитието и
правилното използване на живите морски ресурси в Средиземно и Черно море (наричани
по-долу „зона на прилагане“),
Като отчитат особеностите на отделните
подрегиони в зоната на прилагане,
Твърдо решени да гарантират дългосрочното опазване и устойчивото използване на
живите морски ресурси и морските екосистеми
в зоната на прилагане,
Като отчитат икономическите, социалните и хранителните ползи, произтичащи от
устойчивото използване на живите морски
ресурси в зоната на прилагане,
Като отчитат също така, че съгласно международното право се изисква държавите да
си сътрудничат в опазването и управлението
на живите морски ресурси и в защитата на
техните екосистеми,
Като потвърждават, че отговорната аквакултура намалява стреса върху живите морски
ресурси и играе важна роля за насърчаването
и по-доброто използване на живите водни
ресурси, включително за продоволствената
сигурност,
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Като осъзнават необходимостта да се избягва неблагоприятното въздействие върху
морската среда, да се съхрани биоразнообразието и да се сведе до минимум рискът
от дългосрочни или необратими последици
от използването и експлоатацията на живите
морски ресурси,
Като не забравят, че ефективното опазване и управление трябва да се основава на
най-добрата налична научна информация и
на прилагането на подхода на предпазливост,
Като съзнават значението на крайбрежните
рибарски общности и необходимостта от участие на рибарите и съответните професионални
организации и организации на гражданското
общество в процесите на вземане на решения,
Твърдо решени да си сътрудничат ефективно
и да предприемат действия за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов,
Като отчитат специалните потребности на
развиващите се държави да им бъде оказана
помощ, за да участват ефективно в опазването, управлението и отглеждането на живите
морски ресурси,
Убедени, че опазването и устойчивото използване на живите морски ресурси в зоната
на прилагане, както и защитата на морските
екосистеми, в които се намират тези ресурси,
играят първостепенна роля в контекста на
синия растеж и устойчивото развитие,
Като признават необходимостта да бъде
създадена за тези цели Генерална комисия
по рибарство за Средиземно море (с акроним
„GFCM“) в рамките на Организацията за
прехрана и земеделие съгласно член XIV от
нейния учредителен акт,
Се споразумяха за следното:
Член 1
(Употреба на понятията)
За целите на настоящото споразумение:
а) „Конвенцията от 1982 г.“ означава Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право от 10 декември 1982 г.;
б) „Споразумението от 1995 г.“ означава
Споразумението за прилагане на разпоредби
на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември
1982 г., свързани с опазването и управлението
на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 4 декември
1995 г.;
в) „аквакултура“ означава отглеждането
на живи водни ресурси;
г) „договаряща страна“ означава всяка
държава и регионална организация за икономическа интеграция, влизаща в състава на
Комисията съгласно член 4;
д) „сътрудничеща страна, която не е договаряща страна“ означава член или асоцииран
член на Организацията, както и държави,
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които не са членове на Организацията, но
са членове на Организацията на обединените нации или на някоя от специализираните
є агенции, не са официално свързани като
договаряща страна с Комисията и спазват
мерките, посочени в член 8, буква б);
е) „риболов“ означава търсене, привличане,
откриване, улавяне, изваждане или събиране
на живи морски ресурси или всяка дейност,
за която може с основание да се очаква да
доведе до привличане, откриване, улавяне,
изваждане или събиране на живи морски
ресурси;
ж) „риболовен капацитет“ означава максималното количество риба, което може да
бъде уловено в една риболовна зона или от
отделна риболовна единица (например рибар,
общност, кораб или флот) за определен период
от време (например сезон, година), като се
има предвид биомасата и възрастовата структура на рибния запас и текущото равнище на
технологията, без регулирани ограничения на
улова и при пълно използване на наличните
средства;
з) „риболовно усилие“ означава количеството риболовни уреди от даден вид, използвани
в риболовните зони за определена единица
от време (например часове на тралиране
дневно, брой на поставените куки дневно или
брой изтегляния на крайбрежен гриб дневно);
когато се използват два или повече видове
уреди, съответните усилия трябва да бъдат
коригирани спрямо определен стандартен
вид, преди да бъдат сумирани;
и) „свързани с риболов дейности“ означава
всяка операция за подпомагане или подготовка
за риболовни дейности, включително разтоварването на суша, опаковането, преработването,
трансбордирането или транспортирането на
риба, както и снабдяването с персонал, гориво,
уреди и други провизии;
й) „незаконен, недеклариран и нерегулиран
риболов“ означава дейностите, определени в
параграф 3 от Международния план за действие на ФАО от 2001 г. за предотвратяване,
възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;
к) „максимален устойчив улов“ означава
най-големият теоретичен улов при запазване на равновесието, който може да се лови
постоянно (като средна величина) от даден
запас при съществуващите (средни) екологични условия, без това да влияе на процеса
на възпроизводство;
л) „трансгранично преминаващи запаси“
означава запаси, които се срещат както в
изключителните икономически зони, така и
в зоните извън тях в съседство с изключителните икономически зони;
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м) „кораб“ означава всеки плавателен съд,
кораб от друг вид или лодка, използван, оборудван или предназначен да бъде използван
за риболов и свързани с риболов дейности.
Член 2
(Цел)
1. С настоящото договарящите страни създават в рамките на учредителния акт на Организацията за прехрана и земеделие (наричана
по-долу „Организацията“) Комисия, наречена
Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (наричана по-долу„Комисията“),
с цел да упражнява функциите и да изпълнява задълженията, посочени в настоящото
споразумение.
2. Целта на Споразумението е да се гарантира опазването и устойчивото използване на
живите морски ресурси на биологично, социално, икономическо и екологично равнище,
както и устойчивото развитие на аквакултурата
в зоната на прилагане.
3. Седалището на Комисията е в Рим,
Италия.
Член 3
(Зона на прилагане)
1. Географската зона на прилагане на настоящото споразумение обхваща всички морски
води на Средиземно море и Черно море.
2. Нищо в наст оящо т о споразу мение,
нито някакъв акт или дейност, извършени в
изпълнение на настоящото споразумение, не
представляват признаване на претенциите или
позициите на която и да е договаряща страна
по отношение на правния статус и обхвата
на водите и зоните от която и да е такава
договаряща страна.
Член 4
(Членство)
1. Членството в Комисията е открито за
членове и асоциирани членове на Организацията, както и държави, които не са членове
на Организацията, но са част от Организацията на обединените нации, на която и да
е от специализираните є агенции:
а) които са:
i) крайбрежни държави или асоциирани
членове, разположени изцяло или отчасти в
зоната на прилагане;
ii) държави или асоциирани членове,
чиито кораби осъществяват или възнамеряват
да осъществяват риболов в зоната на прилагане по отношение на запаси, обхванати от
настоящото споразумение; или
iii) регионални организации за икономическа интеграция, в които членува всяка
държава, посочена в подточки i) или ii) погоре, и на които тази държава е прехвърлила
компетентност по въпросите, попадащи в
обхвата на настоящото споразумение;
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б) и които приемат настоящото споразумение в съответствие с разпоредбите на
член 23 по-долу.
2. За целите на настоящото споразумение
изразът „чиито кораби“ във връзка с договаряща страна, която е регионална организация
за икономическа интеграция, означава корабите на държава – членка на тази договаряща
страна, която е регионална организация за
икономическа интеграция.
Член 5
(Общи принципи)
При изпълнението на целта на настоящото
споразумение Комисията:
а) приема препоръки относно мерки за
опазване и управление, насочени към гарантиране на дългосрочната устойчивост
на риболовните дейности с цел опазване на
живите морски ресурси, икономическата и
социалната жизнеспособност на рибарството
и аквакултурата; при приемането на такива
препоръки Комиси ята обръща специално
внимание на мерките за предотвратяване на
прекомерния улов и за свеждане до минимум
на изхвърлянията на улов; Комисията обръща специално внимание и на потенциалното
въздействие върху дребномащабния риболов
и местните общности;
б) формулира в съответствие с член 8, буква
б) подходящи мерки въз основа на най-добрите налични научни становища, като отчита
съответните екологични, икономически и
социални фактори;
в) прилага подхода на предпазливост в
съответствие със Споразумението от 1995 г.
и приетия от ФАО Кодекс за поведение за
отговорно рибарство;
г) счита аквакултурата, включително основаното на отглеждане рибарство, за средство за
насърчаване на диверсификацията на доходите
и хранителния режим, като по този начин
гарантира отговорно използване на живите
морски ресурси, опазване на генетичното
разнообразие и свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие върху околната
среда и местните общности;
д) поощрява, когато е необходимо, подрегионален подход към управлението на рибарството и развитието на аквакултурата с
оглед по-добро съобразяване с особеностите
на Средиземно и Черно море;
е) предприема подходящи мерки, за да
гарантира спазване на направените от нея
препоръки за възпиране и премахване на дейностите, свързани с незаконен, недеклариран
и нерегулиран риболов;
ж) насърчава прозрачността в процесите
на вземане на решения от нейна страна и в
останалите дейности; и
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з) осъществява всякакви други дейности,
които може да са необходими на Комисията,
за да постигне своите принципи, определени
по-горе.
Член 6
(Комисия)
1. Всяка договаряща страна се представ
лява на заседанията на Комисията от един
делегат, който може да бъде придружаван от
заместник и от експерти и съветници. Участието в срещите на Комисията на заместници,
експерти и съветници не дава право на глас
освен в случай на заместник, който участва
на мястото на делегат по време на неговото
отсъствие.
2. При спазване на параграф 3 всяка договаряща страна има право на един глас.
Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от подадените гласове, освен ако в
настоящото споразумение е предвидено друго.
Мнозинство от общия брой на членовете на
Комисията образува кворум.
3. Регионална организация за икономичес
ка интеграция, която е договаряща страна в
Комисията, има право да гласува на всяко
заседание на Комисията или на помощен
орган на Комисията с брой гласове, който е
равен на броя на нейните държави членки,
имащи право да гласуват на такова заседание.
4. Регионална организация за икономичес
ка интеграция, която е договаряща страна в
Комисията, упражнява членските си права,
като се редува със своите държави членки,
които са договарящи страни в Комисията, в
областите на съответната им компетентност.
Всеки път, когато регионална организация за
икономическа интеграция, която е договаряща
страна в Комисията, упражнява правото си на
глас, нейните държави членки не упражняват
своето право на глас, и обратното.
5. Всяка договаряща страна в Комисията
може да поиска от регионална организация
за икономическа интеграция, която е договаряща страна в Комисията, или от нейните
държави членки, които са договарящи страни в Комисията, да посочат кой измежду
регионалната организация за икономическа
интеграция, която е договаряща страна, и
нейните държави членки има компетентност
по даден въпрос. Исканата информация се
предоставя от регионалната организация за
икономическа интеграция или от съответните
държави членки.
6. Преди всяко заседание на Комисията или
на помощен орган на Комисията регионалната
организация за икономическа интеграция,
която е договаряща страна в Комисията, или
нейните държави членки, които са договарящи
страни в Комисията, посочват кой измежду
регионалната организация за икономическа
интеграция и нейните държави членки има
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компетентност по даден въпрос, който ще
бъде разгледан на заседанието, и кой измежду
регионалната организация за икономическа
интеграция и нейните държави членки ще
упражни правото на глас по дадена точка от
дневния ред. Нищо в настоящия параграф не
препятства дадена регионална организация
за икономическа интеграция, която е договаряща страна в Комисията, или нейните
държави членки, които са договарящи страни
в Комисията, да направят една декларация за
целите на настоящия параграф, която остава
в сила по въпросите и точките от дневния
ред, подлежащи на разглеждане по време на
всички следващи заседания, освен в случаите на изключения или изменения, за които
се съобщава преди всяко отделно заседание.
7. Когато дадена точка от дневния ред
обхваща както въпроси, по отношение на
които компетентността е била прехвърлена
на регионалната организация за икономичес
ка интеграция, така и въпроси, които са от
компетентността на нейните държави членки, в разискванията могат да участват както
регионалната организация за икономическа
интеграция, така и нейните държави членки.
В такива случаи при вземането на решения
на заседанието се взема предвид само гласуването на договарящата страна, която има
право на глас.
8. За целите на определяне на кворума на
всяко заседание на Комисията делегацията на
дадена регионална организация за икономическа интеграция, която е договаряща страна
в Комисията, се взема предвид само ако има
право на глас по време на заседанието, за
което се търси постигането на кворум.
9. По отношение на честотата, продължителността и насрочването на заседанията и
на други срещи и дейности, провеждани под
егидата на Комисията, се прилага принципът
на разходната ефективност.
Член 7
(Бюро)
С мнозинство от две трети Комисията
избира председател и двама заместник-председатели. Тримата съставляват бюрото на
Комисията, което действа в съответствие с
мандата, посочен в процедурния правилник.
Член 8
(Функции на Комисията)
В съответствие със своите цели и общи
принципи Комисията изпълнява следните
функции:
а) редовно следи и оценява състоянието
на живите морски ресурси;
б) формулира и препоръчва в съответствие
с разпоредбите на член 13 подходящи мерки,
в т. ч.:
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i) за опазване и управление на живите
морски ресурси, намиращи се в зоната на
прилагане;
ii) за свеждане до минимум на въздействието от риболовните дейности върху живите
морски ресурси и техните екосистеми;
iii) за приемане на многогодишни планове за управление, прилагани във всички
съответни подрегиони въз основа на екосистемен подход към рибарството с цел да
се гарантира поддържането на запасите над
нивата, позволяващи максимален устойчив
улов, и съобразени с вече предприетите на
национално равнище действия;
iv) за установяване на зони с ограничения
за риболов с цел защита на уязвимите морски екосистеми, включително, но не само,
зони за отглеждане и хвърляне на хайвер, в
добавка или като допълнение към подобни
мерки, които евентуално вече са включени в
плановете за управление;
v) за гарантиране, ако е възможно – по
електронен път, на събирането, предоставянето, проверката, съхраняването и разпространението на данни и информация съобразно
съответните политики и изисквания за поверителност на данните;
vi) за предприемане на действия за предотвратяване, възпиране и премахване на
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, включително механизми за ефективен
мониторинг, контрол и надзор;
vii) за справяне със случаи на нарушения,
вк лючително чрез подходяща система от
мерки; тази система от мерки и начинът на
прилагането им се определят от Комисията
в нейния процедурен правилник;
в) насърчава устойчивото развитие на
аквакултурата;
г) извършва редовен преглед на социално-икономическите аспекти на риболовната
промишленост, включително чрез получаване
и оценяване на икономически и други данни и
информация, които са от значение за работата
на Комисията;
д) насърчава развитието на институционалния капацитет и човешките ресурси,
по-специално чрез образование, обучение
и професионални дейности в областите на
компетентност на Комисията;
е) подобрява комуникацията и консултациите с гражданското общество, заинтересовано
от въпросите на аквакултурата и рибарството;
ж) насърчава, дава препоръки, координира и предприема научноизследователски и
развойни дейности, включително проекти за
сътрудничество в областта на рибарството и
защитата на живите морски ресурси;
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з) приема и изменя с мнозинство от две
трети от членовете си своя процедурен правилник и финансовия си правилник и други
вътрешни административни правилници, необходими за изпълнение на своите функции;
и) одобрява бюджета си и работната си
програма и изпълнява всички други функции,
които може да са необходими за постигане на
целта на настоящото споразумение.
Член 9
(Помощни органи на Комисията)
1. При необходимост Комисията може да
създава временни, специални или постоянни помощни органи, които да проучват и
докладват по въпроси, свързани с целите на
Комисията, както и работни групи, които да
проучват и дават препоръки по конкретни технически проблеми. Мандатът на създадените
помощни органи се определя в процедурния
правилник, като се взема предвид необходимостта от подрегионален подход. Комисията
може да създава също специални механизми
за Черноморския регион, целящи да гарантират пълното участие на всички крайбрежни
държави – в съответствие със статуса им в
рамките на Комисията – в решенията, свързани с управлението на рибарството.
2. Помощните органи и работните групи,
посочени в параграф 1 по-горе, се свикват
от председателя на Комисията по време и
на място, определени от председателя след
консултация с генералния директор на Организацията, когато е целесъобразно.
3. Създаването от Комисията на помощните органи и работните групи, посочени в
параграф 1 по-горе, се извършва в зависимост
от наличието на необходимите средства, като
преди вземането на решения, свързани с разходи, Комисията получава от изпълнителния
секретар доклад относно административните
и финансовите последици.
4. Всяка договаряща страна има право да
назначи по един представител във всички помощни органи и работни групи, като по време
на заседанията той може да бъде придружаван
от заместници, експерти и съветници.
5. Договарящите страни предоставят наличната информация във връзка с функционирането на всеки помощен орган и работна
група, така че да могат да изпълняват задълженията си.
Член 10
(Секретариат)
1. Секретариатът се състои от изпълнителния секретар и персонала, зачислен към
Ком иси я та. Изп ъ л н и т ел н и я т сек ре тар и
персоналът на Секретариата се назначават и
ръководят в съответствие с реда, условията и
процедурите, определени в административния
наръчник, правилника за персонала и услови-
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ята за работа на персонала на Организацията,
които обичайно се прилагат по отношение на
другите служители на Организацията.
2. Изпълнителният секретар на Комисията се назначава от генералния директор с
одобрението на Комисията или, в случай на
назначаване между редовните заседания на
Комисията, с одобрението на договарящите
страни.
3. Изпълнителният секретар отговаря за
наблюдение на изпълнението на политиките
и дейностите на Комисията и докладва за
това на Комисията в съответствие с мандата, определен в процедурния правилник.
При необходимост изпълнителният секретар
действа като изпълнителен секретар и на други
помощни органи, създадени от Комисията.
Член 11
(Финансови правила)
1. На всяко редовно заседание Комисията
приема свой автономен бюджет за три години,
който може да се преразглежда на годишна
база по време на редовните заседания. Бюджетът се приема с консенсус от договарящите
страни в Комисията при условие обаче, че ако
след всички положени усилия не може да се
постигне консенсус в хода на същото заседание, въпросът ще бъде подложен на гласуване
и бюджетът се приема с мнозинство от две
трети от договарящите страни в Комисията.
2. Всека договаряща страна се задължава да
внася ежегодно своя дял от автономния бюджет
въз основа на нивото на вноските, определено
в съответствие със схема, която Комисията
приема или изменя с консенсус. Схемата се
определя във финансовия правилник.
3. От всяка държава, която не е член на
Организацията, но е станала договаряща страна, се изисква да направи финансова вноска
по отношение на разходите, направени от
Организацията във връзка с дейностите на
Комисията, както Комисията определи.
4. Вноските се плащат в свободно конвертируема валута, освен ако е определено друго
от Комисията със съгласието на генералния
директор на Организацията.
5. Комисията може да приема дарения и
други форми на подпомагане от организации,
физически лица и други източници за цели,
които са свързани с изпълнението на някоя
от функциите є. Комисията може също така
да приема доброволни вноски изобщо или във
връзка с конкретни проекти или дейности на
Комисията, които се изпълняват от Секретариата. Получаваните доброволни вноски,
дарения и други форми на подпомагане се
плащат в доверителен фонд, който се създава
и управлява от Организацията в съответствие
с финансовия правилник и правилника на
Организацията.
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6. Договаряща страна, която е в забава при
изплащането на финансовите си вноски на
Комисията, няма право на глас в Комисията,
ако сумата на забавените вноски е равна или
по-голяма от сумата на вноските, дължими
от договарящата страна за предходните две
календарни години. Въпреки това Комисията
може да разреши на такава договаряща страна
да гласува, ако счете, че неплащането е било
причинено от условия, които са извън контрола
на договарящата страна, но в никакъв случай
не удължава действието на правото на глас
за срок, по-дълъг от две календарни години.
Член 12
(Разходи)
1. Разходите на Секретариата, включително
за публикации и комуникации, и разходите,
направени от председателя и заместник-председателите на Комисията при изпълнение на
техните задължения от името на Комисията
между две заседания на Комисията, се определят и заплащат от бюджета на Комисията.
2. Разходите за научноизследователски и
развойни проекти, предприети от отделни
договарящи страни, независимо дали самостоятелно или по препоръка на Комисията,
се определят и заплащат от съответните
договарящи страни.
3. Разходите, направени във връзка с предприети научноизследователски или развойни
проекти за сътрудничество, освен ако средствата за тях се осигуряват от други източници,
се определят и заплащат от договарящите
страни във вид и съотношение, съгласувани
между договарящите страни.
4. Разходите на експертите, поканени да
присъстват на заседания на Комисията и
нейните помощни органи в качеството си
на частни лица, се поемат от бюджета на
Комисията.
5. Разходите на Комисията се изплащат от
нейния автономен бюджет с изключение на разходите, свързани с човешките и материалните
ресурси, които могат да бъдат предоставени на
разположение от Организацията. Разходите,
които се поемат от Организацията, се определят и изплащат в рамките на двугодишния
бюджет, който се изготвя от генералния директор и се одобрява от Конференцията на
Организацията в съответствие с финансовия
правилник и правилника на Организацията.
6. Разходите, направени от делегатите,
техните заместници, експерти и съветници, когато присъстват като правителствени
представители на заседания на Комисията
и нейните спомагателни органи, както и
разходите, направени от наблюдателите по
време на заседанията, се поемат от съответните правителства или организации. Предвид
специалните изисквания на договарящите
страни, които са развиващи се държави, в
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съответствие с член 17 и при наличие на
средства разходите могат да бъдат поети от
бюджета на Комисията.
Член 13
(Вземане на решения)
1. Препоръките, посочени в член 8, буква
б), се приемат с мнозинство от две трети от
договарящите страни в Комисията, които
присъстват и гласуват. Текстът на тези препоръки се съобщава от изпълнителния секретар
на всяка договаряща страна, сътрудничеща
страна, която не е договаряща страна, и съответната страна, която не е договаряща страна.
2. При спазване на разпоредбите на настоящия член договарящите страни в Комисията
се задължават да изпълняват всички препоръки, приети съгласно член 8, буква б), считано
от определената от Комисията дата, която
не е преди изтичането на срока за подаване
на възражения, предвиден в настоящия член.
3. В сто и двадесет дневен срок от датата
на нотифициране на дадена препоръка всяка
договаряща страна в Комисията може да направи възражение срещу препоръката и в този
случай не е длъжна да изпълни тази препоръка. Възражението следва да включва писмено
обяснение на основанията за възражението
и когато е целесъобразно, предложения за
алтернативни мерки. В случай че в рамките
на сто и двадесет дневния срок бъде подадено
възражение, всяка друга договаряща страна
може по същия начин да подаде възражение
по всяко време в рамките на допълнителен
период от шестдесет дни. Договарящата страна
може също така да оттегли по всяко време
възражението си и да изпълни препоръката.
4. Ако срещу дадена препоръка са възразили
повече от една трета от договарящите страни
в Комисията, останалите договарящи страни
незабавно се освобождават от задължението
да изпълнят тази препоръка; независимо от
това някои от тях или всички те могат да се
споразумеят да я изпълнят.
5. Изпълнителният секретар незабавно
уведомява всяка договаряща страна веднага
след получаването на всяко възражение или
оттегляне на възражение.
6. При извънредни обстоятелства по искане на договаряща страна и при условията,
определени от изпълнителния секретар след
консултации с председател я, ако неотложен въпрос изисква договарящите страни
да вземат решения между заседанията на
Комисията, могат да се използват всякакви
бързи средства за комуникация, включително електронни средства за комуникация, за
вземането на решения само по процедурни
и административни въпроси на Комисията,
включително на всеки от нейните помощни
органи, с изключение на въпросите, свързани
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с тълкуването и приемането на изменения на
Споразумението или на нейния процедурен
правилник.
Член 14
(Задължения, свързани с изпълнението на
решенията от договарящите страни)
1. При спазване на разпоредбите на настоящия член договарящите страни в Комисията се задължават да изпълняват всички
препоръки, направени от Комисията съгласно
член 8, буква б), считано от определената от
Комисията дата, която не е преди изтичането
на срока за подаване на възражения, предвиден в член 13.
2. Всяка договаряща страна въвежда, както
е целесъобразно, приетите препоръки в националните си законови и подзаконови актове
или подходящите правни инструменти на
регионалната организация за икономическа
интеграция. Договарящите страни докладват
ежегодно на Комисията, като посочват как
са приложили и/или въвели препоръките,
включително предоставят съответните законодателни документи във връзка с тези препоръки съгласно изискванията на Комисията,
както и информация относно мониторинга
и контрола на своя сектор на рибарството.
Комисията използва тази информация, за да
прецени дали препоръките се прилагат по
еднакъв начин.
3. Всяка договаряща страна предприема
мерки и оказва сътрудничество, за да гарантира изпълнение на задълженията си като
държава на знамето и пристанищна държава
в съответствие с приложимите международни
инструменти, по които е страна, и с приетите
от Комисията препоръки.
4. Чрез процедура, водеща до установяване на случаите на нарушения, Комисията
решава случаите с договарящи страни, които
не спазват приетите от нея препоръки, с цел
справяне със случаите на нарушения.
5. Чрез процедурния си правилник Комисията определя подходящи мерки, които
тя може да предприеме при установяване на
продължително и необосновано нарушение
на препоръките є от договарящите страни.
Член 15
(Наблюдатели)
1. В съответствие с правилника на Организацията Комисията може да покани или, по
тяхно искане, да допусне като наблюдатели
регионални или меж дународни правителствени организации, както и регионални,
международни или други неправителствени
организации, включително от частния сектор,
които имат общи интереси и цели с тези на
Комисията или чиито дейности са от значение
за работата на Комисията или помощните є
органи.
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2. Всеки член или асоцииран член на Организацията, който не е договаряща страна,
може да бъде поканен по негово искане като
наблюдател на заседанията на Комисията
и помощните є органи. Той може да внася
меморандуми и да участва без право на глас
в разискванията.
Член 16
(Сътрудничество с други организации и институции)
1. Комисията си сътрудничи с други международни организации и инстит уции по
въпроси от общ интерес.
2. Комисията се стреми към създаването
на подходящи договорености за консултации,
сътрудничество и съвместна работа с други
съответни организации и институции, включително сключването на меморандуми за разбирателство и споразумения за партньорство.
Член 17
(Отчитане на специалните изисквания на
договарящите страни, които са развиващи
се държави)
1. В съответствие с приложимите разпоредби на Споразумението от 1995 г. Комисията
отчита в пълна степен специалните изисквания на договарящите страни по настоящото
споразумение, които са развиващи се държави.
2. Договарящите страни могат да си сътрудничат пряко или чрез Комисията за целите,
изложени в настоящото споразумение, и да
предоставят помощ за установените нужди.
Член 18
(Страни, които не са договарящи страни)
1. Комисията може да покани чрез Секретариата страни, които не са договарящи
страни и чиито кораби извършват риболов
в зоната на прилагане, по-специално крайбрежни държави, да сътрудничат в пълна
степен при прилагането на нейните препоръки, включително като станат сътрудничещи страни, които не са договарящи страни.
Комисията може да приема с консенсус на
своите договарящи страни всяко заявление
за предоставяне на статус на сътрудничеща
страна, която не е договаряща страна, при
условие обаче, че ако след всички положени
усилия не може да се постигне консенсус,
въпросът ще бъде подложен на гласуване и
статусът на сътрудничеща страна, която не е
договаряща страна, се предоставя с мнозинство от две трети от договарящите страни
в Комисията.
2. Чрез Секретариата Комисията обменя
информация относно корабите, извършващи
риболов, или свързани с риболов дейности
в зоната на Споразумението и плаващи под
знамето на страни, които не са договарящи
страни по настоящото споразумение, и ус-
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тановява и решава, в зависимост от случая,
включително чрез прилагането на съгласувани с международното право и определени
в процедурния правилник санкции, случаите
на дейности с неблагоприятно въздействие
върх у постигането на целта на Споразумението, извършвани от страни, които не
са договарящи ст рани. Санк циите могат
да включват недискриминационни мерки,
свързани с пазара.
3. Комисията предприема мерки, съгласувани с международното право и с настоящото
споразумение, за възпиране на дейностите на
такива кораби, които намаляват ефективността
на приложимите препоръки, и редовно доклад
ва за всички предприети мерки в отговор на
риболова или свързаните с риболов дейности,
извършвани в зоната на Споразумението от
страни, които не са договарящи страни.
4. Комисията обръща внимание на всички страни, които не са договарящи страни,
върху всяка дейност, която според някоя от
договарящите страни оказва отрицателно
въздействие върху постигането на целта на
Споразумението.
Член 19
(Уреждане на спорове относно тълкуването
и прилагането на Споразумението)
1. В случай на спор между две или повече
договарящи страни относно тълкуването или
прилагането на настоящото споразумение
засегнатите страни се консултират помежду
си с цел намиране на решение чрез преговори, медиация, разследване или други мирни
средства по техен избор.
2. Ако засегнатите страни не могат да
постигнат съгласие в съответствие с член 19,
параграф 1, те могат съвместно да отнесат
въпроса до комитет, съставен от председателя на Комисията и по един представител,
определен от всяка от страните по спора.
Въпреки че нямат обвързващ характер, констатациите на този комитет представляват
основа за ново разглеждане от засегнатите
договарящи страни на въпроса, който е в
основата на спора.
3. Всички спорове относно тълкуването или
прилагането на настоящото споразумение,
които не са решени по член 19, параграф 1
и член 19, параграф 2, могат със съгласието
на всички страни по спора във всеки отделен случай, да бъдат отнесени за уреждане
от арбитраж. Резултатите от арбитражното
производство са задължителни за страните.
4. В случаите, когато спорът е отнесен до
арбитраж, арбитражният съд се конституира съгласно приложението към настоящото
споразумение. Приложението е неразделна
част от настоящото споразумение.
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Член 20
(Връзка c други споразумения)
Всяко позоваване в настоящото споразумение на Конвенцията от 1982 г. или на
други международни споразумения не засяга
позицията на която и да е държава по отношение на подписването, ратификацията или
присъединяването към Конвенцията от 1982 г.
или по отношение на други споразумения,
нито правата, юрисдикцията и задълженията
на договарящите страни по Конвенцията от
1982 г. или Споразумението от 1995 г.
Член 21
(Официални езици на Комисията)
Официални езици на Комисията са тези
официални езици на Организацията, които
Комисията сама определи. Делегациите могат
да използват всеки от тези езици по време
на заседанията и в своите доклади и комуникации. Използването на официални езици
за симултанен превод и за писмен превод
на документи по време на задължителните
заседания на Комисията се определя в процедурния правилник.
Член 22
(Изменения)
1. Комисията може да изменя настоящото
споразумение с мнозинство от две трети от
всички договарящи страни. При спазване на
параграф 2 по-долу измененията влизат в сила
от датата на приемането им от Комисията.
2. Изменени ята, които пора ж дат нови
задължения за договарящите страни, влизат
в сила след приемането им от две трети от
договарящите страни, а по отношение на всяка
договаряща страна – само при приемането
им от тази договаряща страна. Документите
за приемане на измененията, които пораждат
нови задължения, се депозират при генералния
директор на Организацията, който информира
всички нейни членове, както и генералния
секретар на Организацията на обединените нации, за получаването на документ за
приемане и за влизането в сила на такива
изменения. Правата и задълженията на всяка
договаряща страна, която не е приела изменение, включващо допълнителни задължения,
продължават да се уреждат от разпоредбите
на настоящото споразумение в редакцията
им отпреди изменението.
3. Измененията на настоящото споразумение се докладват на Съвета на Организацията, който има правомощието да не допусне
всяко изменение, което счита за несъвместимо с целите и задачите на Организацията
или с разпоредбите на нейния учредителен
акт. Ако Съветът на Организацията смята за
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необходимо, той може да препрати изменението до Конференцията на Организацията,
която има същите правомощия.

директор на Организацията уведомява незабавно всички договарящи страни за всички
резерви.

Член 23
(Приемане)
1. Настоящото споразумение е открито за
приемане от членове и асоциирани членове
на Организацията.
2. С мнозинство от две трети от членовете
си Комисията може да приеме за членове
други държави, които са членове на Организацията на обединените нации, на някоя от
специализираните є агенции или на Международната агенция за атомна енергия и които
са подали заявление за членство и оформена
във вид на официален документ декларация,
че приемат настоящото споразумение такова,
каквото е в сила към момента на приемането
им за членове.
3. Участието в дейностите на Комисията
от страна на договарящи страни, които не са
членове или асоциирани членове на Организацията, зависи от поемането на пропорционален
дял от разходите на Секретариата, какъвто бъде
определен съобразно съответните разпоредби
на финансовия правилник и правилника на
Организацията.
4. Приемането на настоящото споразумение от всеки член или асоцииран член на
Организацията се извършва чрез депозиране
на документ за приемане при генералния
директор на Организацията и поражда действие при получаването на такъв документ от
генералния директор.
5. Приемането на настоящото споразумение
от страни, които не са членове на Организацията, се извършва чрез депозиране на документ
за приемане при генералния директор на Организацията. Членството поражда действие на
датата, на която Комисията одобри заявлението
за членство в съответствие с разпоредбите на
параграф 2 от настоящия член.
6. Генералният директор на Организацията
информира всички договарящи страни в Комисията, всички членове на Организацията,
както и генералния секретар на Организацията на обединените нации за всяко приемане,
което е породило действие.
7. Приемането на настоящото споразумение
от страни, които не са договарящи страни,
може да бъде предмет на резерви, които пораждат действие само при одобрение от две
трети от договарящите страни. За договарящите страни, чиито съответни компетентни
органи не са отговорили в тримесечен срок
от датата на нотифицирането им, се счита, че
са приели въпросната резерва. При липса на
такова одобрение държавата или регионалната
организация за икономическа интеграция,
която формулира резервата, не става страна
по настоящото споразумение. Генералният

Член 24
(Влизане в сила)
Настоящото споразумение влиза в сила
от датата на получаване на петия документ
за приемане.
Член 25
(Резерви)
1. Приемането на настоящото споразумение
може да бъде предмет на резерви, които не са
несъвместими с целите на Споразумението и
се правят в съответствие с общите норми на
международното публично право, отразени в
разпоредбите на част II, раздел 2 от Виенската
конвенция за правото на договорите от 1969 г.
2. Комисията редовно извършва оценка дали
дадена резерва може да създаде проблеми с
нарушение на препоръките, приети съгласно
член 8, буква б), и може да обмисли подходящи мерки, както е предвидено в процедурния
є правилник.
Член 26
(Оттегляне)
1. Всяка договаряща страна може да се
от тегли от настоящото споразу мение по
всяко време след изтичането на две години
от датата, на която Споразумението е влязло
в сила по отношение на тази договаряща
страна, като писмено уведоми за оттеглянето генералния директор на Организацията, който незабавно информира за него
всички договарящи страни и членовете на
Организацията. Уведомлението за оттегляне
поражда действие три месеца след датата на
получаването му от генералния директор на
Организацията.
2. Договаряща страна може да уведоми
за оттеглянето на една или повече територии, за чиито международни отношения
отговаря. Когато договаряща страна прави
уведомление за собственото си оттегляне
от Комисията, тя посочва за коя територия
или територии се отнася оттеглянето. При
липсата на такава декларация се счита, че
оттеглянето се отнася за всички територии,
за чиито международни отношения отговаря
договарящата страна, с изключение на асоциираните членове.
3. Всяка договаряща страна, която прави
уведомление за оттегляне от Организацията,
се счита за едновременно оттеглила се и от
Комисията, като се счита, че това оттегляне
се отнася за всички територии, за чиито международни отношения отговаря съответната
договаряща страна, но не се счита, че такова
оттегляне се отнася за асоциираните членове.
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Член 27
(Прекратяване)
Настоящото споразумение се прекратява
автоматично, когато в резултат на оттегляния
броят на договарящите страни спадне под
пет, освен ако останалите договарящи страни
единодушно решат друго.
Член 28
(Заверка и регистрация)
Текстът на настоящото споразумение първоначално бе съставен в Рим на двадесет и
четвърти септември хиляда деветстотин четиридесет и девета година на френски език.
По два еднообразни екземпляра от настоящото споразумение и от всички изменения
на настоящото споразумение на английски,
арабски, испански и френски език се заверяват
от председателя на Комисията и от генералния директор на Организацията. По един от
тези екземпляри се депозира в архивите на
Организацията. Вторият от тези екземпляри
се предава на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистрация.
Освен това генералният директор заверява
преписи на настоящото споразумение и предава по един препис на всеки член на Организацията и на страни, които не са членове
на Организацията, но които са или могат да
станат договарящи страни по настоящото
споразумение.
ПРИЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО АРБИТРАЖА
1. Арбитражният съд, посочен в член 19,
параграф 4, се състои от трима арбитри, които
се определят, както следва:
а) договарящата страна, която започва
производството, съобщава името на един
арбитър на другата договаряща страна, която на свой ред в срок от четиридесет дни
след това уведомление съобщава името на
втория арбитър; при спорове между повече
от две договарящи страни страните по спора,
които имат еднакъв интерес, определят общо
един арбитър по взаимно съгласие; в срок от
шестдесет дни след определянето на втория
арби т ър договарящ и те ст рани оп редел я т
третия арбитър, който не е гражданин на
нито една от договарящите страни и чиято
националност е различна от тази на всеки
от първите двама арбитри; третият арбитър
председателства съда;
б) ако вторият арбитър не бъде определен
в предвидения срок или ако договарящите
страни не постигнат съгласие за определянето на третия арбитър в предвидения срок,
последният се определя, по искане на една от
договарящите страни, от Генералния секретар
на Организацията в срок от два месеца от
датата на получаване на искането.
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2. Арбитражният съд решава къде ще се
намира седалището му и приема свой процедурен правилник.
3. Арбитражният съд взема решенията си
в съответствие с разпоредбите на настоящото
споразумение и с международното право.
4. Решението на арбитражния съд се взема
с мнозинство от членовете му, които нямат
право да се въздържат от гласуване.
5. Всяка договаряща страна, която не е
страна по спора, може да встъпи в производството със съгласието на арбитражния съд.
6. Решението на арбитражния съд е окончателно и задължително за договарящите страни
по спора и за всяка договаряща страна, която
встъпи в производството, и се изпълнява незабавно. По искане на една от договарящите
страни по спора или на встъпила договаряща
страна арбитражният съд тълкува решението.
7. Разходите на съда, включително възнаграждението на членовете му, се поемат
поравно от договарящите страни по спора,
освен ако арбитражният съд реши друго поради особени обстоятелства по делото.
9921

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 12
от 4 ноември 2016 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Обща и клинична патология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Обща и
клинична патология“ съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минимални изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности по
обща и клинична патология.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 18 от 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
патология“ (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 34 от 2007 г. и бр. 37 от 2016 г.).
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§ 5. Комисията по т. 3.3.5.2.3.8.1.2.1 от
приложението към член единствен, ал. 1 се
създава в срок до 2 години от влизане в сила
на наредбата.
§ 6. Лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове и
центровете за кожно-венерически болести, в
които има разкрити структури по клинична
патология, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в
срок до една година от влизането є в сила.
Министър:
Петър Москов
Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“
I. Общи разпоредби
1. С медицинския стандарт „Обща и клинична патология“ се определят изискванията за
качество, оптималност и адекватност на всички
видове патоморфологични изследвания и дейности в обхвата на медицинската специалност
„Обща и клинична патология“, както и защита
на правата на пациентите.
2. Медицинският стандарт „Обща и клинична
патология“ определя рамките, вида и обема на
морфологично-диагностичните изследвания в
лечебните заведения с разкрита структура по
обща и клинична патология.
3. Медицинският стандарт „Обща и клинична
патология“ има за цел да определи базата за
правилна организация на патологоанатомичната
дейност, да очертае алгоритми според видовете
патологоанатомични изследвания и да сведе до
минимум рисковете от допускане на медицинска
грешка.
4. Медицинският стандарт „Обща и клинична
патология“ определя структурата, оборудването
и видовете дейности на патологоанатомичните
структури в лечебните заведения за болнична
помощ, комплексните онкологични центрове,
центровете за кожно-венерически заболявания,
в медико-диагностичните лаборатории към диагностично-консултативните центрове (ДКЦ), към
медико-денталните центрове (МДЦ), към медицинските центрове (МЦ) и в самостоятелните
медико-диагностични лаборатории (СМДЛ). Той
определя и професионалния опит, необходим за
упражняващите тази професия.
5. Медицинският стандарт „Обща и клинична
патология“ има за цел да определи насоките за
подобряване качеството на патологоанатомичните изследвания чрез въвеждане на нови методи,
апаратура и качествен контрол в патологоанатомичните структури според съвременното развитие
на медицинската наука и практика.
II. Медицинска специалност „Обща и клинична патология“
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Обща и клинична патология“
1.1. Дефиниция, основни цели, задачи.
1.1.1. Дефиниция
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1.1.1.1. Медицинската специалност „Обща и
клинична патология“ е самостоятелна диагностична специалност. Общата патология изгражда
теоретична представа за патологичните процеси
(болестни причинно свързани патологични реакции), изяснява структурно-функционалните
взаимоотношения в организма, създава концептуално-методологична база на медицинската
логика и наука.
1.1.1.2. Клиничната или „специалната“ патология изследва болестните процеси в тъканите и
органите на макрo-, микро- и субмикроскопско
и молекулярно ниво и обезпечава морфологична
диагностика за нуждите на клиничната практика.
1.1.1.3. Научната дисциплина осигурява основн и позна н и я и а дек ват но разби ра не на
съвременните концепции за епидемиологията,
етиологията и патогенезата, диагнозата, прогнозата и съвременните изисквания за патоморфологична оценка, имащи решаващо значение
за терапевтичните подходи.
1.1.1.4. Научната дисциплина осигурява познания и практически умения за информативната
стойност и интерпретаци я на цитологични,
х истологи чни, им у нох истох ими чни и д ру ги
видове изследвания в норма и при патологични
(болестни) процеси.
1.1.1.5. Научната дисциплина осигурява познания, практически умения и интерпретация на
патоморфологичните изследвания при диагностика на онкологичните заболявания, включително
въвеждането на съвременни диагностични и
научноизследователски методи.
1.1.1.6. Научната дисциплина осигурява познания и практически умения за извършване
на патологоанатомични аутопсии, изграждане
на окончателна диагноза и епикриза с оценка
на съвпадението на клиничната с патологоанатомичната диагноза.
1.1.2. Основни цели
1.1.2.1. В областта на клиничната медицина
основна цел на специалността „Обща и клинична
патология“ е извършване на висококвалифицирана диагностика в областта на клиничната и
профилактичната медицинска практика, осигуряваща индивидуален подход и прогноза на
заболяването при всеки отделен пациент.
1.1.2.2. Въвеждане на нови методи и техники според развитието на медицинската наука и
практика. Интегриране на научния опит и знания от общата и експерименталната патология
в клиничната дейност.
1.1.2.3. Извършване на патологоанатомичен
анализ на аутопсионните изследвания като метод
за развитие на медицинската наука, установяване
на нови нозологични единици и подобряване на
клиничната диагностика и практика.
1.1.3. Задачи
1.1.3.1. Основните задачи на специалността
„Обща и клинична патология“ са в областта
на клиничната и профилактичната медицинска
практика и са свързани с постигане на високо
качество в реализирането на поставените цели.
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1.1.3.2. Осигуряване на високо качество и
адекватен обем диагностична дейност в специализираната извънболнична и болнична медицинска
дейност в областта на специалността „Обща и
клинична патология“.
1.1.3.3. Въвеждане на високотехнологични
диагностични методи, осигуряващи прецизна
патоморфологична диагностика за целите на
клиничната медицина.
1.1.3.4. Подготовка на висококвалифицирани
медицински специалисти в областта на общата
и клиничната патология.
1.1.3.5. Осъществяване на мултидисциплинарен подход и контролна функция върху цялостния
диагностичен и лечебен процес чрез анализ на
резултатите от биопсичните изследвания, с водещо значение при обсъждането на лечението,
проследяването и прогнозата на онкологично
болни пациенти.
1.1.3.6. Осъществяване на контролна функция
върху цялостния диагностичен и лечебен процес чрез анализ на резултатите от биопсичните
изследвания и патологоанатомичните аутопсии
и у частие в болничните лечебно-конт ролни
комисии.
1.1.3.7. Поддържане на висока професионална
компетентност чрез организиране и провеждане
на клинико-биопсични и клинико-анатомични
срещи с оглед сравнителен клинико-морфологичен анализ, имащи значение за подобряване на
диагностиката и продължителното медицинско
обучение на лекарите от другите медицински
специалности.
1.1.3.8. Участие в общественото здравеопазване
чрез извършване на скринингови цитологични
и биопсични изследвания, разпространение на
здравни знания, както и оказване на съдействие
за изясняване на вида и разпространението на
заболяванията в страната.
1.1.3.9. Участие в национални и международни
медицински научни изследвания в областта на
клиничната патология и терапевтичната медицина при познаване и спазване на нормативната
уредба.
1.2. Видове дейности в обхвата на медицинската специалност „Обща и клинична патология“:
1.2.1. Специализирани дейности:
1.2.1.1. Биопсична/цитологична диагностика
в структурите на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.
1.2.1.2. Морфологична диагностика върх у
биопсични хирургични материали при инцизионни, ексцизионни и радикални оперативни
интервенции.
1.2.1.3. Интраоперативна спешна хистологична/цитологична диагностика – за определяне вид
на болестен процес, състояние на резекционни
линии, сентинелен лимфен възел, разпространение на неопластичен процес за определяне обем
на оперативна интервенция.
1.2.1.4. Биопсична/цитологична диагностика
при инвазивни и минимално инвазивни клинични
методи – транскутанни биопсии, дебелоиглени,
тънкоиглени, четкови и/или щипкови биопсии
(ларингоскопии, бронхоскопии, фиброгастро-
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скоп и и, рек т о -колоноскоп и и, ц ис т оскоп и и,
медиастиноскопии, ендомиокардни биопсии,
видеоасистирани биопсии, трепанобиопсии и др.).
1.2.1.5. Цитологични изследвания в областта
на скринингови програми, секрети от гърда,
спонтанно отделена урина, храчки и др.
1.2.1.6. Цитологична диагностика на материали от пунктати на телесните кухини (изливи),
смивове, отпечатъци и други инвазивни и неинвазивни клинични методи; клинични гинекологични цитонамазки; тънкоиглени аспирационни
биопсии от солидни органи.
1.2.1.7. Извършване на патологоанатомична
аутопсия и некропсично изследване с оформяне
на протокол, патологоанатомична диагноза и
епикриза за изграждане на окончателна диагноза.
1.2.1.8. Осъществяване на патологоанатомичен контрол при вземане на тъкани и органи
от починали в болнично лечебно заведение при
трупно донорство съгласно Наредба № 12 от
2007 г. за реда за установяване и удостоверяване
на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от
починало лице (ДВ, бр. 33 от 2007 г.).
1.2.2. Високоспециализирани дейности:
1.2.2.1. За диагноза, диференциална диагноза
и определяне на прогностични маркери за изход
от лечение при установяване и диагностика на
туморни и нетуморни заболявания – имуноцито/имунохистохимични, имунофлуоресцентни,
електронномикроскопски и други методи.
1.2.2.1.1. Прилагането на имунохистохимични
(ИХХ) методи на изследване е задължително
при случаите с карцином на гърда, стомах, бял
дроб, тумори с неясна генеза и/или първично
огнище, както и неоплазми със специфичен имунофенотип, като гастроинтестинални стромални
тумори, невроендокринни тумори, меланом, за
патологични лезии с неясна характеристика и
др., при спазване на национални и международни ръковoдства за диагностика за съответните
локализации (Класификация на туморите по
Световната здравна организация).
1.2.2.2. За установяване, диагностика и определяне на прогностични фактори за изход от
лечение на хематологични и имунодефицитни заболявания, костномозъчни трансплантации, при
необходимост за органи с болест на транспланта
против реципиент – ИХХ, имунофлуоресцентни
и други методи.
1.2.2.3. За определяне на фармакотерапевтични маркери, за последваща терапия при злокачествени солидни и хематологични неоплазми
с прилагане на ИХХ и други техники.
1.2.2.4. Биопсични, ИХХ, имунофлуоресцентни и/или електронномикроскопски методи за
установяване на диагноза, с оглед изисквания за
органна и тъканна трансплантация, предтрансплантационни, включително гефрирни изследвания, за проследяване на трансплантирани органи
и изследване на експлантирани органи – бъбреци,
черен дроб, сърце, бял дроб и др.
1.2.2.5. Експертни мнения при съдебномедицински аутопсии и участие в съдебномедицински
експертизи съгласно изисквания на Наказателнопроцесуалния кодекс.
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1.3. Описание на интердисциплинарните дейности между клиничната специалност „Обща и
клинична патология“ и други клинични специалности и дефиниране на вpаимодействието и
координацията между тях.
1.3.1. Специалността „Обща и клинична патология“ е клинична интегративна специалност,
пряко свързана с профилактичната, клиничната,
диагностичната и лечебната дейност.
1.3.2. В областта на профилактичната медицина патоморфологичните изследвания са свързани
с ранна диагностика на карцином на маточна
шийка, карцином на гърда, гастроинтестинален
тракт и други локализации.
1.3.3. В областта на клиничната медицина
специалността е водеща при диагностика на остри и хронични възпалителни и невъзпалителни
заболявания, терапевтичното им проследяване
и контрол от областта на всички клинични
специалности.
1.3.4. В област та на к линичната дейност
специалността е водеща при диагностиката на
онкологични и хематологични заболявания при
пациенти от обхвата на всички медицински
специалности.
1.3.4.1. Патологоанатомичното изследване има
основно значение за предоперативна диагностика
в областта на всички клинични специалности;
диагноза с градиране и стадиране на онкологични заболявания при радикална оперативна
интервенция, определяне на прогнозата и вида
на лечението според изискванията на стандартите на специалностите по хирургия, медицинска
онкология и медицинска радиотерапия.
1.3.4.2. Биопсичната диагноза и стадиране имат
основно значение за определяне на прогнозата
и вида на лечението на пациенти с онкохематологични заболявания и малигнени заболявания
на лимфната тъкан според изискванията на
стандартите на специалностите по клинична
хематология и радиотерапия.
1.3.5. Специалността е свързана с всички
болнични структури и медицински специалности
и по отношение на извършване на патологоанатомични аутопсии.
2. Изисквания за професионална квалификация за практикуване на специалността „Обща и
клинична патология“.
2.1. Изисквания към дейността на специалиста.
2.1.1. Медицинската специалност „Обща и
клинична патология“ се придобива по реда на
наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).
2.1.2. Под компетентност в клиничната патология се разбира адекватна, устойчива и висококвалифицирана патоморфологична диагностика
при информираност за клиниколабораторните,
образни и други данни и в съчетание с анализ на
клиничната диагноза. Компетентността включва както оптимална и правилна лабораторна
обработка, така и достоверна оценка, анализ и
интерпретация на изследванията в областта на
биопсичната/цитологичната/ау топсионната и
други дейности според изискванията на настоя
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щия стандарт и в съответствие на международните стандарти и международната класификация
на болестите.
2.1.3. Изисквания за професионална квалификация на лекарите при практикуване на
клиничната специалност „Обща и клинична
патология“ в болнични и извънболнични медицински дейности.
2.1.3.1. Лекар без придобита специалност или
лекар – специализант по „Обща и клинична
патология“, под задължителното ръководство
на лекар с придобита специалност „Обща и
клинична патология“, извършва аутопсии, макроскопска обработка на биопсични материали
по международни стандарти и ръководства, макроскопска и микроскопска оценка с формиране
на провизорна диагноза и интерпретация на
биопсии и приключване на аутопсионни случаи
под ръководството на лекар-патолог.
2.1.3.2. Лекар с придобита специалност по
„Обща и клинична патология“ извършва самостоятелно всички специализирани дейности – извършване на аутопсии, оценка и обработка на
материали, хистологична оценка и интерпретация на биопсии в пълен диагностичен обем,
извършване на диагностична и скринингова
цитодиагностика. При сложни диагностични
казуси и такива, нуждаещи се от високоспециализирани дейности, насочва пациента или
консултира материалите му за второ мнение с
лекари специалисти по обща и клинична патология с придобита допълнителна квалификация
по т. 2.1.3.3.
2.1.3.3. Лекар специалист с придобита специалност по „Обща и клинична патология“ и
допълнителна квалификация по една или повече
високоспециализирани дейности по т. 1.2.2 извършва диагностична, експертна и консултативна дейност, с определен профил, като рутинна
дейност и консултира туморни и нетуморни
лезии като експертна високоспециализирана
дейност за определяне на окончателна диагноза, диагностични прогностични и предиктивни
маркери за солидни тумори и хематологични
забол явани я, прилагайк и специализирани и
високоспециализирани методи на електронна
микроскопия, имунохистохимични изследвания
и други техники.
2.1.3.4. Право на самостоятелна специализирана и високоспециализирана диагностична
дейност в областта на клиничната патология имат
само лекари с придобита специалност „Обща и
клинична патология“.
2.1.3.5. Патологоанатомична хистологична/
цитологична специализирана и високоспециализирана диагностична дейност (включително и
гинекологична цитодиагностика) в структурите
по обща и клинична патология се извършва
само от лекар с придобита специалност „Обща
и клинична патология“.
2.2. Изиск вани я та к ъм дейност та на лекар – специализант по обща и клинична патология, включват извършване на специализирани
дейности, задължително под ръководството на
лекар с придобита специалност „Обща и клинична патология“ .
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2.3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга медицинска специалност:
2.3.1. Настоящият стандарт изключва правото на самостоятелна специализирана или
високоспециализирана диагностична дейност
(биопсична, цитологична, аутопсионна) от лекар
без придобита специалност „Обща и клинична
патология“ и професионален опит и умения в
съответната диагностична област.
2.3.2. По изключение специализираната цитологична диагностика може да се извършва
от лекар с придобита специалност „Клинична
лаборатория“ или „Клинична хематология“ единствено при оценка на морфологията на кръвни
клетки върху натривки от периферна кръв или
от костен мозък (миелограми) при спазване на
изискванията на медицинските стандарти по
клинична лаборатория и клинична хематология.
2.3.3. Аутопсионна и некропсична диагностика
на починали от естествена смърт извън болнично
заведение или починали в приемните отделения/
клиники по спешна медицина, без документи за
болнична регистрация, се извършват в отделенията/клиниките по съдебна медицина.
2.4. Изисквания за осъществяване на дейности, съответстващи на високоспециализираните (т. 1.2.2) – осъществява се само от лекар
с придобита специалност „Обща и клинична
патология“ и професионален стаж и умения в
съответната диагностична област и придобити
допълнителни квалификации в системата на
продължаващото медицинско обучение.
2.5. Изисквания към медицинските специалисти от професионално направление „Здравни
грижи“ – за медицинските лаборанти се изисква
да притежават професионална квалификация
„Медицински лаборант“.
2.6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение
към специалността:
2.6.1. Технически/медицински секретар – препоръчително е да е с придобита специалност от
професионално направление „Здравни грижи“
и задължителни умения за работа с компютър.
2.6.2. Препаратор към секционна зала – не се
изисква медицинско образование. Препоръчителен е документ за проведен курс на обучение за
работа в патологоанатомично отделение.
2.6.3. Немедицински специалисти: молекулярни биолози, биолози, биохимици, медицински
химици, биоинформатици и други за обезпечаване на технологични и аналитични процеси
в зависимост от необходимостта в клиниките/
отделенията/ лабораториите по обща и клинична
патология.
3. Изисквания за осъществяване на дейността
по специалността.
3.1. Изисквания за осъществяване на дейността
в първичната извънболнична медицинска помощ.
3.1.1. Дейност по специалността „Обща и
клинична патология“ не се осъществява в структури по първичната извънболнична медицинска
помощ.
3.2. Изисквания за осъществяване на дейността
в специализираната извънболнична медицинска
помощ.
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3.2.1. Структурите с предмет на дейност в
областта на клиничната специалност „Обща и
клинична патология“ са организационно обособени лаборатории по клинична патология
(ЛКП) – за цитологична и биопсична диагностика към медико-диагностични лаборатории към
ДКЦ, МЦ, МДЦ и СМДЛ по обща и клинична
патология, регистрирани по реда на Закона за
лечебните заведения. Предметът на дейност
включва изследване на гинекологични и негинекологични цитологии, материал от амбулаторни
хирургични интервенции и други диагностични
патоморфологични изследвания (включително
биопсични, имуноморфологични и др.).
3.2.1.1. Устройство и оборудване на помещенията в извънболничните медицински структури с
предмет на дейност клинична патология – чакалня, лаборатория, лекарски кабинет, който може
да е част от лабораторията, архивно помещение/
склад, санитарен възел. Специфични изисквания:
3.2.1.1.1. Лекарският кабинет трябва да разполага с обособено работно място за всеки лекар
с индивидуален бинокуларен професионален
светлинен микроскоп, задължително оборудван с
минимум три обектива, и персонален компютър.
3.2.1.1.2. Самостоятелно помещение за лаборатория с условия за архивиране на парафинови
блокове и препарати от извършени морфологични
изследвания (хистологични, цитологични или
имунохистохимични). Помещението за лаборатория трябва да е оборудвано с работно място за
медицински лаборант, камина или вентилационна
система, мивка с течаща студена и топла вода,
метален шкаф за химикали и реактиви, метален шкаф за съхранение на резервни биопсични
материали, хистотека.
3.2.1.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване:
3.2.1.2.1. Оборудванетo за цитологични изследвания задължително включва: бинокуларен
професионален светлинен микроскоп, оборудван
с най-малко три обектива; хладилник; лабораторна стъклария (кювети, вани за оцветяване,
предметни и покривни стъкла и др.), контейнери
за опасни и неопасни отпадъци, предпазно облекло, шкафове за дългогодишно съхраняване
на цитологични препарати; офис обзавеждане.
Препоръчва се като незадължителен елемент компютърна система с принтер и връзка
с интернет, по възможност със специализиран
патологоанатомичен софтуер, центрофуга и/или
камери на Зайк.
3.2.1.2.2. Оборудването за хистологични изследвания задължително включва парафинов
микротом; термостат, работещ на температура
68 °C; обособено място за обработка на биопсични материали с вентилационна система; набор
режещи инструменти за макроскопска обработка на биопсии и пинцети; апарат или плот за
включване на биопсиите в парафин; хладилник
с камера; лабораторна стъклария (кювети, вани
за оцветяване, предметни и покривни стъкла и
др.); контейнери за опасни и неопасни отпадъци;
предпазно облекло; шкафове за дългогодишно
съхраняване на цитологични препарати; парафинови блокчета и хистопрепарати, съчетани със
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стандартно офис обзавеждане. Не се изискват
апарат за спешна интраоперативна диагностика
(криостат) и хистокинет.
3.2.1.2.3. В лаборатории с предмет на високоспециализирана дейност, включваща и имунохистохимична диагностика, се изисква наличие на
парафинов микротом термостат и допълнително
оборудване: хладилник с камера, апаратура за
антигенно възстановяване, устройство за ръчна
или автоматична обработка на хистологичните
препарати за целите на имунохистохимичните
изследвания.
3.2.1.3. Изисквания към персонала в лаборатория по клинична патология (ЛКП):
3.2.1.3.1. Броят на персонала се определя индивидуално от всяка лаборатория в зависимост
от обема и спецификата на дейността.
3.2.1.3.2. Минимално изискуемият персонал
включва лекар с придобита специалност „Обща
и клинична патология“ и медицински специалист, притежаващ професионална квалификация
„Медицински лаборант“.
3.2.1.3.3. Началник на ЛКП може да бъде лекар с придобита специалност „Обща и клинична
патология“.
3.2.2. Изисквания към процеса на осъществяване на специализираните и високоспециализираните дейности.
3.2.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности – извършване на цитологични и
биопсични изследвания в обем, съответстващ
на клиничните искания към ЛКП.
3.2.2.2. Спазват се задължителни диагностични патоморфологични алгоритми за рутинна
обработка и оцветителни техники, като лабораторната обработка е съобразена с вида на
материала – съгласно т. 3.3.2. Задължителен е
писмен носител за прилаганите алгоритми на
обработка и оцветителните лабораторни технологии, при използване на:
3.2.2.2.1. минимум хистологични оцветителни
техники: хематоксилин-еозин (H&E), Van Gieson,
PAS, Alcian blue, съгласно утвърден протокол;
3.2.2.2.2. минимум цитологични оцветителни
техники – H&E, Papanicolaou или модификации,
May-Grünwald-Giemsa (MGG) или Giemsa.
3.2.2.3. Организацията на дейността, вътрешните и външните взаимодействия в ЛКП са съгласно т. 3.3.3 – по отношение на регистрация,
приемане на материали, предаване на резултати,
док у ментаци я – задъл ж ително с арх ивиране
на биопсичните/цитологичните отговори на
електронен носител, архивиране на препарати
и парафинови блокове и контрол на качеството
и съгласно раздел II, т. 4.
3.2.3. Изисквания към резултата от осъществяване на специализирани и високоспециализирани дейности – адекватна и срочна диагноза,
количествени и качествени показатели – съгласно
т. 3.3.5.
3.2.3.1. Количествени показатели: брой на
пациентите, брой гинекологични цитологични
изследвания, брой цитологични препарати, брой
парафинови блокове и препарати с рутинни, специални и серийни изследвания и брой извършени
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изследвания, съответни на високоспециализирани дейности, в зависимост от предмета на
дейност на ЛКП.
3.2.3.2. Критерии и показатели (индикатори)
за качество – оценени във вътрешен и външен
контрол на качеството, включващо поне два
модула – за лабораторна техника и изпълнение
и коректност и срочност на диагнозата.
3.3. Изисквания за осъществяване на дейността
по медицинската специалност „Обща и клинична
патология“ в лечебните заведения за болнична
помощ, комплексни онкологични центрове и
центрове за кожно-венерически заболявания.
3.3.1. Нива на компетентност:
А. Първо ниво на компетентност
3.3.1.1. Изисквания към структурата за осъществяване на специализирана дейност.
3.3.1.1.1. Устройство и оборудване на помещенията – специфични здравни изисквания. В
лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове и центровете
за кожно-венерически заболявания могат да се
разкриват патоанатомични клиники/отделения
и лаборатории от първо ниво на компетентност,
разполагащи със следните помещения:
3.3.1.1.1.1. Самостоятелен лекарски кабинет
с площ до 15 кв. м.
3.3.1.1.1.2. Индивидуално помещение за хистологични изследвания на площ не по-малко
от 15 кв. м, оборудвано с камина или вентилационна уредба; ергономични столове; хистотека – шкафове за дългогодишно съхраняване на
цитологични препарати, парафинови блокчета и
хистопрепарати; контейнери за опасни и неопасни
отпадъци, предпазно облекло.
3.3.1.1.1.3. Помещение за приемане, обработка
и съхранение на биопсичните материали и резерви, оборудвано с камина или вентилационна
уредба, мивка, метална маса за обработка на
биопсиите.
3.3.1.1.1.4. Складово помещение, в което се
допуска да се помещава архив или индивидуални
метални шкафове за съхранение на химикали/
реактиви, парафинови блокове и хистологични/
цитологични препарати.
3.3.1.1.1.5. Архивно помещение или архивни
шкафове за документация.
3.3.1.1.1.6. Сервизни помещения, баня и тоалетна.
3.3.1.1.1.7. Стая за санитар/и – препоръчителна.
3.3.1.1.1.8. Зала за аутопсии, оборудвана със
секционна маса, свързана с течаща вода, вентилационна или климатична уредба, баня и
тоалетна. Същата следва да има пряк достъп до
трупохранилището. Оборудването на секционна
зала включва: оптимален набор от инструменти
за аутопсии, електрическо устройство или трион
за отваряне на череп, автоматична везна за измерване на органи, метален шкаф за съхранение
на некропсии.
3.3.1.1.1.9. Трупохранилище с обособено помещение за приемане и предаване труповете на
починалите пациенти с директен вход от сградата
към вътрешен двор с осигурен удобен достъп
за коли/линейки. Задължително оборудване на

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

трупохранилище: хладилна камера за съхранение
на труповете на починали пациенти, работеща
на максимум 4°С.
3.3.1.1.1.10. Лабораториите по клинична патология от първо ниво на компетентност задължително разполагат със структурите от т. 3.3.1.1.1.1
до т. 3.3.1.1.1.7.
3.3.1.1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, обзавеждане и техника и
други условия за осъществяване на дейността:
3.3.1.1.2.1. Задължителни минимални изисквания:
3.3.1.1.2.1.1. Лекарският кабинет трябва да
разполага с обособено работно място и бинокуларен професионален светлинен микроскоп,
задължително оборудван с най- малко три обектива. Лекарският кабинет трябва бъде оборудван
с оптимален клас компютърна система/принтер
и връзка с интернет и вътрешната мрежа на
болницата, при възможност – специализиран
патологоанатомичен софтуер.
3.3.1.1.2.1.2. Лабораторна апаратура: парафинов
микротом/и, термостат, работещ на температура
68°C; обособено място (плот) за обработка на
биопсичните материали с вентилационна система; набор режещи инструменти за макроскопска обработка и пинцети; апарат или плот за
включване на биопсиите в парафин; хладилник
с камера; центрофуга или камери на Зайк-Стоянов; лабораторна стъклария (кювети, вани за
оцветяване, предметни и покривни стъкла и др.).
3.3.1.1.3. Изисквания за персонал:
3.3.1.1.3.1. Началникът на клиника/отделение/
лаборатория по обща и клинична патология е
лекар с придобита специалност „Обща и клинична патология“.
3.3.1.1.3.2. Брой лекари със специалност по
обща и клинична патология – задължително
един, и осигурена възможност за сключване
на договор с друг лекар със специалност по
обща и клинична патология за времето, през
което титулярят отсъства. Препоръчително е
лекарите със специалност по обща и клинична
патология, работещи в посочената структура,
да са поне двама.
3.3.1.1.3.3. Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите – не се изисква.
3.3.1.1.3.4. Брой специалисти по здравни грижи – минимум един медицински лаборант, при
осигурена възможност за сключване на договор
с друг медицински лаборант за времето, през
което титулярят отсъства. Препоръчително е
медицинските лаборанти, работещи в посочената
структура, да са поне двама.
3.3.1.1.3.5. Други специалисти/лица – минимум един санитар/препаратор и други в зависимост от структурата на отделението/клиниката/
лабораторията.
3.3.1.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
3.3.1.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности – извършване на цитологични
и биопсични изследвания в обем, съответстващ
на клиничните искания към структурата, както
и патологоанатомични аутопсии на починалите
в болничното лечебно заведение пациенти.
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3.3.1.2.2. Спазват се задължителните диагностични патоморфологични алгоритми – за
рутинна обработка на биопсични/цитологични
материали и оцветителни техники, като лабораторната обработка е съобразена с вида на материала – както съгласно т. 3.3.2. Задължителен
е писмен носител за прилаганите алгоритми на
обработка и оцветителни лабораторни технологии
при използване на минимум:
3.3.1.2.2.1. Хистологични оцветителни техники – хематоксилин-еозин (H&E), Van Gieson,
PAS, Alcian blue, съгласно стандартни процедури,
разработени от лаборант и утвърдени от началник-отделение/клиника/лаборатория.
3.3.1.2.2.2. Цитологични оцветителни техники – H&E, Papanicolaou или модификации, MayGrünwald-Giemsa (MGG) или Giemsa, съгласно
у твърден протокол – стандартни процед у ри,
разработени от лаборант и утвърдени от началник-отделение/клиника/лаборатория.
3.3.1.2.3. Изисквания към организацията на
дейността и вътрешните и външните взаимодействия – съгласно т. 3.3.3 по отношение на
регистрация, приемане на материали, предаване
на резултати, документация, архивиране и контрол на качеството и др.
3.3.1.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – адекватна и срочна
диагноза, количествени и качествени показатели – съгласно т. 3.3.5.
3.3.1.3.1. Количествени показатели: определят
се по броя на пациентите, гинекологичните и
негинекологичните цитологични изследвания,
броя на цитологичните препарати, броя на парафиновите блокове и препарати с рутинни, специални и серийни изследвания и брой извършени
изследвания, съответни на високоспециализирани
дейности, в зависимост от предмета на дейност
на структурата по обща и клинична патология.
Количествен показател е и броят извършени
аутопсии със съответните некропсични блокове
и препарати.
3.3.1.3.2. Критерии и показатели (индикатори)
за качество – оценени във вътрешен и външен
контрол на качеството, включващо поне два
модула – за лабораторна техника и изпълнение
и коректност и срочност на диагнозата.
Б. Второ ниво на компетентност
3.3.1.1. Изисквания към структурата за осъществяване на специализирани и високоспециализирани дейности.
3.3.1.1.1. Устройство и оборудване на помещенията – специфични изисквания. Патологоанатомичното отделение/клиника трябва да се
състои от следните помещения:
3.3.1.1.1.1. Самостоятелен лекарски кабинет,
оборудван с индивидуален бинокуларен професионален светлинен микроскоп с най-малко три
обектива и персонален компютър. Лекарските
кабинети задължително трябва бъдат оборудвани
с оптимален клас компютърна система с принтер и връзки с интернет и вътрешната мрежа на
болницата, при възможност – със специализиран
патологоанатомичен софтуер.
3.3.1.1.1.2. Индивидуално помещение за хистологична лаборатория на площ не по-малко от
20 кв.м, оборудвано с камина/вентилационна
уредба.
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3.3.1.1.1.3. Индивидуално помещение за приемане, обработка и съхранение на биопсичните
материали и резерви, оборудвано с камина/
вентилационна уредба, мивка и плот или метална маса за преданалитична обработка на
хирургичните материали.
3.3.1.1.1.4. Складово помещение или индивидуални метални шкафове за съхранение на
х имика ли/реак т иви, парафинови блокове и
хистологични/цитологични препарати.
3.3.1.1.1.5. Архив или архивни шкафове за
документация.
3.3.1.1.1.6. Сервизни помещени я – бан я и
тоалетна.
3.3.1.1.1.7. Стая за санитари – препоръчителна.
3.3.1.1.1.8. Трупохранилище с обособено помещение за приемане и предаване на труповете на
починалите пациенти с директен вход от сградата
към вътрешен двор с осигурен удобен достъп
за коли/линейки. Задължително оборудване на
трупохранилище: хладилна камера за съхранение
на труповете на починали пациенти, работеща
на максимум 4 °С.
3.3.1.1.1.9. Зала за аутопсии, оборудвана със
секционна маса, свързана с течаща вода, вентилационна или климатична уредба, баня и
тоалетна. Същата следва да има пряк достъп до
трупохранилището. Оборудването на секционна
зала включва: оптимален набор от инструменти
за аутопсии, електрическо устройство или трион
за отваряне на череп, автоматична везна за измерване на органи, метален шкаф за съхранение
на некропсии.
3.3.1.1.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване, обзавеждане и техника и други
условия за осъществяване на дейността.
3.3.1.1.2.1. Лекарският кабинет трябва да разполага с обособено работно място и бинокуларен
професионален светлинен микроскоп, задължително оборудван с най-малко три обектива.
Лекарският кабинет трябва да бъде оборудван с
оптимален клас компютърна система, принтер
и връзка с интернет и вътрешната мрежа на
болницата, при възможност – със специализиран
патологоанатомичен софтуер.
3.3.1.1.2.2. Лабораторното оборудване задължително включва: парафинов микротом, термостат,
работещ на температура 68 °C; набор режещи
инструменти за макроскопска обработка на тъканите и пинцети; хладилник с камера; цитоцентрофуга или камери на Зайк-Стоянов (минимум
6 броя); лабораторна стъклария (кювети, вани
за оцветяване, предметни и покривни стъкла
и др.); лабораторно обзавеждане; ергономични
столове; хистотека – шкафове за дългогодишно
съхраняване на цитологични препарати, парафинови блокчета и хистопрепарати; контейнери за
опасни и неопасни отпадъци, предпазно облекло.
3.3.1.1.2.2.1. Задължителен апарат за интраоперативна обработка на хирургични материали – криостат.
3.3.1.1.2.2.2. Задължителен апарат за пред
аналитична обработка на биопсичните материали – хистокинет в зависимост от обема на
работа в структурата – при натовареност над
4500 парафинови блокчета годишно.
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3.3.1.1.2.2.3. Задължителен апарат за преданалитична обработка на биопсичните материали
за включване в парафин – парафинов център, в
зависимост от обема на работа – при натовареност над 4500 парафинови блокчета годишно.
3.3.1.1.2.2.4. При осъществяване на имунохистохимични изследвания оборудването включва
посоченото в т. 3.2.1.2.3.
3.3.1.1.2.3. Оборудване на секционна зала.
3.3.1.1.2.3.1. Електрическо устройство за отваряне на череп, автоматична везна за измерване
на органи, оптимален набор от инструменти за
аутопсии, автоматично устройство за точене на
ножове и ножици, метален шкаф за съхранение
на некропсии.
3.3.1.1.2.3.2. Хладилници за съхранение на
органи и тъкани.
3.3.1.1.3. Изисквания за персонал:
3.3.1.1.3.1. Началник на отделение по обща и
клинична патология може да бъде само лекар
с придобита специалност „Обща и клинична
патология“. Началник на клиника по обща и
клинична патология може да бъде само лекар
с придобита специалност „Обща и клинична
патология“, хабилитирано лице.
3.3.1.1.3.2. Брой лекари със специалност „Обща
и клинична патология“ – минимум един, с възможност за сключване на договор с друг лекар
със специалност по обща и клинична патология
за времето, през което титулярят отсъства. Препоръчително е лекарите със специалност по обща
и клинична патология, работещи в посочената
структура, да са поне двама.
3.3.1.1.3.3. За лекари, извършващи високоспециализирани дейности в областта на фармакотерапевтични предиктивни маркери за определяне
на терапия на злокачествени тумори, се изисква
сертификат за допълнителна квалификация, както
и системно участие на структурата във вътрелабораторен и външен контрол на качеството.
3.3.1.1.3.4. Брой специалисти по здравни грижи – минимум един медицински лаборант, при
осигурена възможност за сключване на договор
с друг медицински лаборант за времето, през
което титулярят отсъства. Препоръчително е
медицинските лаборанти, работещи в посочената
структура, да са поне двама.
3.3.1.1.3.5. Друг персонал – минимум един
санитар/препаратор в зависимост от структурата
на отделението/клиниката.
3.3.1.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
3.3.1.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности – извършване на цитологични и
биопсични и спешни интраоперативни изследвания в обем, съответстващ на клиничните искания
към структурата, както и патологоанатомични
аутопсии на починалите в болничното заведение
пациенти.
3.3.1.2.2. Задължителни протоколи с методики
за рутинната обработка на биопсични/цитологични материали и оцветителни техники.
3.3.1.2.2.1. Лабораторна обработка, съобразена с вида на материала – съгласно т. 3.3.2.
Задължителен е писмен носител за прилаганите
алгоритми на обработка и оцветителни лабора-
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торни технологии, изготвен от лаборант/старши
лаборант или лекар от структурата и утвърден
от началника на структурата, при използване на
минимум следните оцветителни техники:
3.3.1.2.2.1.1. Хистологични оцветителни техники – хематоксилин-еозин (H&E), Van Gieson,
PAS, Alcian blue, оцветяване за ретикулни влакна по Gomori, оцветяване за желязо по Перлс
(Perls) и др., съгласно утвърден протокол от
производителя.
3.3.1.2.2.1.2. Цитологични оцветителни техники – H&E, Papanicolaou или модификации,
Diff-Quick, Giemsa и May-Grünwald-Giemsa (MGG),
съгласно утвърден протокол, изготвен от лаборант
или старши лаборант или лекар от структурата
и утвърден от началника на структурата.
3.3.1.2.2.2. Имунохистохимични изследвания
(препоръчителни – за второ ниво) – например
за дигностика на хистогенеза с употреба на
минимум панел от 4 маркера.
3.3.1.2.2.3. Примерен панел за диагностициране
на недиференцирани тумори: Панцитокератин,
Виментин, S-100 протеин и CD-45 или други
антитела, селектирани в зависимост от профила
на лечебното заведение.
3.3.1.2.3. Изисквания към организацията на
дейността на вътрешните и външните взаимодействия – съгласно т. 3.3.3.
3.3.1.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – необходимост от адекватна
и срочна диагноза съгласно т. 3.3.5.
3.3.1.3.1. Количествени показатели: брой пациенти, брой гинекологични и негинекологични
цитологични изследвания, брой на цитологични
препарати, брой на парафиновите блокове и
препарати с рутинни, специални и серийни изследвания, брой на спешните интраоперативни
изследвания – цитологични и хистологични геф
рири и брой извършени изследвания, съответни
на високоспециализирани дейности, в зависимост
от предмета на дейност на отделението/клиниката
по клинична патология. Количествен показател
е и броят извършени аутопсии със съответните
некропсични блокове, гефрири и препарати.
3.3.1.3.2. Критерии и показатели (индикатори)
за качество – оценени във вътрешен и външен
контрол на качеството, включващо поне два
модула – за лабораторна техника и изпълнение,
и точност и своевременност на диагнозата.
В. Трето ниво на компетентност
3.3.1.1. Изиск вани я за осъщест вяване на
дейността в клиника/отделение по клинична
патология за специализирана и високоспециализирана дейност.
3.3.1.1.1. Устройство и оборудване на помещенията – специфични изисквания. Клиниката/
отделението по обща и клинична патология се
състои от следните помещения:
3.3.1.1.1.1. Самостоятелни лекарски кабинети.
3.3.1.1.1.2. Индивидуално помещение за лабораторни изследвания по хирургична патология
на площ не по-малко от 20 кв.м.
3.3.1.1.1.2.1. В зависимост от спецификата
на дейността на отделението или клиниката
по клинична патология може да се разкрият
едно или повече специализирани помещения
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за лабораторни изследвания, например по: цитопатология, гастроинтестинална и хепатопатология, пулмонална патология, акушерство и
гинекология, хематопатология, невропатология,
нефропатология, уропатология, сърдечно-съдова
патология, ендокринна патология, патология на
меки тъкани и кости, имунохистохимия, некропсична или др.
3.3.1.1.1.3. Задължително е индивидуално помещение за приемане, обработка и съхранение на
биопсичните материали и резерви, оборудвано с
камина/вентилационна уредба или климатична
апаратура, мивка, при възможност – макроскопски център.
3.3.1.1.1.3.1. Задължително е оборудване със
специална метална маса за преданалитична макроскопска обработка на биопсичните материали,
съобразени със Закона за управление на отпадъците, свързана с налична вентилационна уредба
и оборудвана с фотокамера (по възможност).
3.3.1.1.1.4. Архив или архивни шкафове за
документация, азбучници, биопсични журнали,
цитологични фишове, аутопсионни протоколи,
последните три съхранени както на хартиен носител, така и в електронна памет. Задължително се
архивират и парафинови блокове и хистологични/
цитологични/некропсични и други препарати в
шкафове/архиватори.
3.3.1.1.1.5. Задължително е складово помещение и индивидуални метални шкафове за
съхранение на химикали/реактиви.
3.3.1.1.1.6. Стая за санитари.
3.3.1.1.1.7. Сервизни помещени я – бани и
тоалетни.
3.3.1.1.1.8. Трупохранилище с обособено помещение за приемане и предаване на труповете
на починалите пациенти с директен вход на
сградата към вътрешен двор с осигурен удобен
достъп за коли/линейки.
3.3.1.1.1.9. Зала за аутопсии, оборудвана със
секционни маси, свързани с течаща вода, вентилационна или климатична уредба, баня и
тоалетна. Същата следва да има пряк достъп по
трупохранилището. Оборудването на секционна
зала включва: оптимален набор от инструменти
за аутопсии, електрическо устройство или трион
за отваряне на череп, автоматична везна за измерване на органи, метален шкаф за съхранение
на некропсии.
3.3.1.1.1.9.1. Индивидуална зала за извършване на аутопсии при особено опасни инфекции,
оборудвана със секционна маса с филтър с пряк
достъп до баня и тоалетна.
3.3.1.1.1.9.2. Стая за препаратори с достъп до
баня и тоалетна.
3.3.1.1.1.10. Хладилна камера за съхранение
на труповете на починали пациенти, работеща
на максимум 4 °С.
3.3.1.1.1.11. Конферентна зала (помещение)
за к л и н и ко -/биопси ч н и, к л и н и ко -пат олог о анатомични срещи, оборудвана със система
за визуализация на хистологични препарати и
макроскопски снимки.
3.3.1.1.2. Задължителни изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, обзавеждане
и техника и други условия за осъществяване на
дейността:
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3.3.1.1.2.1. Лекарските кабинети трябва да
разполагат с обособено работно място и бинокуларен професионален светлинен микроскоп,
задължително оборудван с най-малко три обектива. Лекарските кабинети задължително трябва да
бъдат оборудвани с оптимален клас компютърна
система/принтер и връзки с интернет и вътрешната мрежа на болницата, при възможност – със
специализиран патологоанатомичен софтуер.
3.3.1.1.2.2. Лабораторното оборудване за хистологични изследвания задължително включва
парафинов микротом; термостат, работещ на
максимална температура 68 °C; набор режещи
инструменти и пинцети за макроскопска обработка на материалите; хладилник с камера;
шкафове за съхранение на резерви (биопсични,
гефрирни, некропсични); лабораторна стъклария;
лабораторно обзавеждане; ергономични столове;
хистотека – шкафове за дългогодишно съхраняване на цитологични препарати, парафинови
блокчета и хистопрепарати; контейнери за опасни
и неопасни отпадъци; предпазно облекло. При
наличие на обособени помещения за осъществяване на специализирани изследвания последните
могат да ползват общото лабораторно оборудване
на структурата.
3.3.1.1.2.2.1. За осъществяване на дейност
по цитодиагностика лабораторното оборудване
задължително изисква цитоцентрофуга и/или
камери на Зайк-Стоянов (минимум 10 броя)/при
възможност апарат за течнобазирана цитология.
3.3.1.1.2.2.2. Задължителни апарати са: криостат за интраоперативна обработка на хирургични
материали, хистокинет и парафинов център за
материали.
3.3.1.1.2.2.3. Препоръчителен е апарат за автоматично рутинно оцветяване на хистологичните препарати, включително и специализирани
хистохимични техники.
3.3.1.1.2.2.4. При осъществяване на специализирани дейности по диагностика на бъбречни,
кожни и мускулни заболявания се препоръчва
самостоятелен криостат и при възможност ултрамикротом.
3.3.1.1.2.2.5. Имунохистохимични изследвания
(препоръчителни маркери за трето ниво) за диагностика на хистогенеза на тумори с употреба на
над 5 антитела според спецификата на лечебното
заведение съгласно т. 3.3.1.2.2.5. При извършване
на над 1500 имунохистохимични изследвания
годишно се препоръчва автоматизиран апарат
за имунохистохимична лабораторна обработка
на тъканните срезове.
3.3.1.1.3. Изисквания за персонал.
3.3.1.1.3.1. Началник на клиника по клинична
патология има право да бъде лекар с придобита
специалност по обща и клинична патология,
хабилитирано лице, а началник на отделение по
клинична патология има право да бъде лекар с
придобита медицинска специалност по обща и
клинична патология.
3.3.1.1.3.2. Старши медицински лаборант може
да бъде лице, притежаващо професиона лна
квалификация „Медицински лаборант“, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

3.3.1.1.3.3. Броят на персонала зависи от
видовете специализирани и високоспециализирани дейности, осъществявани в структурата.
Минимален брой персонал, включващ: лекари
с придобита специалност по обща и клинична
патология съобразно изискванията за количествена натовареност в т. 3.3.5.1.1, медицински
лаборанти, препаратори към секционна зала и
санитари.
3.3.1.1.3.3.1. Всяко отделение по клинична
патология трябва да разполага с поне двама
лекари, единият от които задължително да е
с придобита специалност по обща и клинична
патология.
3.3.1.1.3.3.2. Всяка клиника по клинична патология трябва да разполага с поне двама лекари
със специалност „Обща и клинична патология“,
от които поне единият е хабилитирано лице.
3.3.1.1.3.3.3. Всяка к линика/отделение по
клинична патология трябва да разполага с поне
двама медицински лаборанти.
3.3.1.1.3.4. Брой препаратори към секционна
зала – минимум двама.
3.3.1.1.3.5. Други специалисти в структурата на
клиниката/отделението по клинична патология:
при необходимост от немедицински специалисти – биолози, молекулярни биолози, биохимици,
медицински химици, биоинформатици и други
при обезпечаване на технологични и аналитични процеси в отделни аспекти в зависимост от
необходимостта в клиниките/отделенията по
обща и клинична патология.
3.3.1.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността – в структури с ІІІ ниво на
компетентност.
3.3.1.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности – извършване на цитологични и
биопсични и спешни интраоперативни изследвания в обем, съответстващ на клиничните искания
към структурата, както и патологоанатомични
аутопсии на починалите в болничното заведение
пациенти.
3.3.1.2.2. Спазват се задължителните диагностични патоморфологични алгоритми – за
рутинната обработка на биопсичните/цитологичните материали и оцветителните техники.
Лабораторната обработка е съобразена с вида
на материала – съгласно т. 3.3.2. Задължителен
е писмен носител за прилаганите алгоритми на
обработка и оцветителните лабораторни технологии при използване на минимум:
3.3.1.2.2.1. Хистологични оцветителни техники – хематоксилин-еозин (H&E), Van Gieson, PAS,
Alcian blue, оцветяване за ретикулни влакна по
Gomori, оцветяване за желязо по Перлс (Perls),
оцветяване за амилоид с конгорот (Congo red,
за метахромазия: толуидиново синьо, по Масон – Фонтана (Masson-Fontana), Судан III (Sudan
III), по Цил-Нилсен (Ziehl-Nielsen), по Грокот
(Grocott), по Вайгерт (Weigert).
3.3.1.2.2.2. Цитологични оцветителни техники – H&E, Papanicolaou или модификации
(Cytocolor), Diff-Quick (Hemacolor), Giemsa и
May-Grünwald-Giemsa (MGG).
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3.3.1.2.2.3. Електронномикроскопско изследване – при необходимост, в зависимост от спецификата на лабораторията.
3.3.1.2.2.4. Имунофлуоресцентни изследвания – при необходимост, в зависимост от спецификата на лабораторията.
3.3.1.2.2.5. Имунохистохимични изследвания:
3.3.1.2.2.5.1. В зависимост от спецификата на
съответната лабораторна дейност могат да се
използват един или няколко панела в различен
обем от антитела в зависимост от спецификата
на диагностичния процес. В динамика на развитието на медицинската наука, технологии и
таргети за терапия е възможно да се използват
антитяло и/или комбинация от антитела в определена последователност, които не са посочени в
примерните панели. Наборът от антитела може
да е в зависимост от локализацията на процеса
или в зависимост от неговия характер. Примерни
панели за диагностика на:
3.3.1.2.2.5.1.1. Хистогенеза на недиференцирана
неоплазма: СК-РАN или CK AE1-AE3, Vimentin,
S-100 protein, LCA/CD45/.
3.3.1.2 .2 .5.1.2 . Невр о ен док ри н н и т у мори:
Chromogranin A, Synaptophysin, CD 56, Ki-67 и др.
3.3.1.2.2.5.1.3. Гастроинтестинални стромални
тумори: c-kit, CD34, DOG1, SMA, S-100 protein.
3.3.1.2.2.5.1.4. Меланом: S-100 protein , HMB45,
Melan-A, Sox-10.
3.3.1.2.2.5.1.5. Мезенхимни тумори: Vimentin,
α-SMA, Desmin, S-100 protein, NSE, CD 34 CD31
и др.
3.3.1.2.2.5.1.6. Лимфоми и левкемии: CD3,
CD5, CD10, CD 15, CD20, CD30, CD43, CD45RO,
CD45/LCA/, CD68, BCL2, BCL6, Ki67, CD34, MPX,
CD33, CD117, CD61 и др.
3.3.1.2.2.5.1.7. Тумори на гърда: ER, PgR, HER
2, Ki-67, GCDFP-15, GATA 3 и др.
3.3.1.2.2.5.1.8. Първи ч н и и ме тас тат и ч н и
белодробни тумори: СК7 и СК20, HMWC, Р63,
TTF1,CD56, Chromogranin A, Synaptophysin, СК5/6,
Vimentin, CEA, GCDFP-15 и др.
3.3.1.2.2.5.1.9. Първични и метастатични мозъчни тумори: GFAP, Synaptophysin, ЕМА, панцитокератин/СК-РАN или CK AE1-AE3, inhibin,
неврофиламенти маркери и др.
3.3.1.2.2.5.1.10. Първични и метастатични тумори на бъбрека и генитално-уринарния тракт:
СК7 и СК20, Vimentin, RCCM, CD10, PLAP, CD30,
AFP,hCG, Oct3/4, SALL4, p63, AMACR, WT-1,
inhibin, ER, PAX8 и др.
3.3.1.2.2.5.1.11. Първични и метастатични
гастроинтестинални, чернодробни и панкреатобилиарни тумори: СК7 и СК20, Hep-par1, CD10,
СК 19, CA19-9, Ca125, CDX2, GCDFP-15 и др.
3.3.1.2.2.5.1.12. Определяне на първично огнище на малигнен тумор: СК7 и СК20, TTF1,CD 56,
СК 5/6, к903, Р63, Vimentin,CEA, GCDFP-15 и др.
3.3.1.2.2.5.2. За имунохистохимични изследвания се употребяват тестове, допустими от
Закона за медицинските изделия (CE/IVD или
еквивалент).
3.3.2. Изисквания към процеса на осъществяване на специализирани дейности – Общи
изисквания към процеса на осъществяване на
дейността.
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3.3.2.1. Преданалитични процедури – задължителни изисквания за приемане на материалите
за патоморфологична диагностика:
3.3.2.1.1. Биопсичните хирургични материали
се фиксират задължително в 10 % неутрален
формалин, ако за нуждите на биопсията не се
изисква свежа тъкан или друг вид фиксатор.
Приемат се в клиниката/отделението по обща и
клинична патология според вътрешните правила
в рамките на съответния работен ден и не покъсно от следващия работен ден при спазване на
изискванията за продължителност на фиксация
от 6 до 72 часа.
3.3.2.1.2. Интраоперативни изследвания (геф
рири) се извършват в клиниката/отделението по
клинична патология съобразно работното време
на оперативните болнични структури и потребностите на лечебно-диагностичния процес, в т.ч.
в условията на спешност.
3.3.2.1.3. Мат ериа л и за ц и т опат олог и чна
диагностика се изпращат незабавно и приемат
в рамките на работното време за съответната
структура.
3.3.2.1.4. Всеки материал за биопсично/цитологично изследване се придружава от напечатан
хартиен фиш съгласно раздел III.
3.3.2.1.5. Задължителни данни, които се попълват във фиша, придружаващ изследвания
материа л, от к линичното звено, изиск ващо
изследването:
3.3.2.1.5.1. Данни за пациента – трите имена
и възраст, ЕГН, адрес по местоживеене, регистрационен номер на история на заболяването/
амбулаторен номер.
3.3.2.1.5.2. Наименование на изпращащата
структура, име, фамилия и личен подпис на
лекаря, изискващ изследването.
3.3.2.1.5.3. Клиничният лекар определя вид
на изискваното изследване – стандартно или
интраоперативно, цитологично/хистологично
изследване. Предоставената тъкан следва да е
съобразена с поставената цел.
3.3.2.1.5.4. Клиничният лекар лично попълва
точно и изчерпателно клинико-лабораторните
данни, предшестващите биопсични/цитологични изследвания – ако има такива, резултати от
образни изследвания, туморни маркери и др.
3.3.2.1.5.5. В биопсичния/цитологичния фиш
клиничният лекар описва вида на материала,
неговата точна анатомична локализация, начин
и техника на вземането му, час на отделянето
му и времето на поставяне във фиксиращата
течност и вида є.
3.3.2.1.5.6. При повече на брой материали от
един пациент всеки от тях се описва индивидуално под номер и се поставя в отделен контейнер
за биопсичен материал, който съответства на
номера, отбелязан във фиша.
3.3.2.1.5.7. Отбелязва се дата (час, ако е необходимо) на исканото изследване.
3.3.2.1.5.8. В биопсичния/цитологичния фиш
се вписва клиничната диагноза и пълна клинична информация, подкрепяща искането за
изследването и провеждано лечение.
3.3.2.1.5.9. Биопсичните материали се приемат
в клиниките/отделенията по клинична патология
или лабораториите по клинична патология от
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дежурния медицински лаборант по опис и срещу подпис в специален журнал на съответната
структура, включващ име на пациента и брой
материали.
3.3.2.1.5.10. При непълна регистрация на описаните в биопсичния/цитологичния фиш данни
за пациента или несъответствие с предоставените
материали те се връщат обратно на лекаря от
изпращащото звено със съпроводително писмо,
указващо пропуските.
3.3.2.1.6. Изисквания за фиксация и транспортиране на биопсичните материали:
3.3.2.1.6.1. Материалите от ексцизионни, инцизионни или частични оперативни резекции
при изискване на интраоперативна патоморфологична диагностика (гефрир) се транспортират
непосредствено след вземането им в сух съд,
обозначен с името на пациента и с маркировка в
придружаващия биопсичен фиш „гефрир“. Отбелязва се час на вземане и всичките необходими
предварителни данни.
3.3.2.1.6.2. Биопсичните материали от лимфни
възли, при клинични данни за лимфопролиферативен процес, се предоставят в структурата по
клинична патология незабавно след вземането
им в сух съд, обозначен с името на пациента.
Отбелязва се и час на вземане на материала.
3.3.2.1.6.3. Материалите за рутинно хистологично изследване се поставят задължително
в специализирани биопсични контейнери и се
фиксират с 10 % неутрален формалинов разтвор
в минимално съотношение – обем на биопсичния
материал към фиксиращ разтвор 1:5. Задължително се отбелязва времето на престой на материала
до фиксирането му (студено исхемично време).
3.3.2.1.6.4. Хирургичните материали от кухи
органи се фиксират в 10 % неутрален формалинов
разтвор, спазвайки съвременните изисквания за
макроскопска обработка на съответните органи.
3.3.2.1.6.5. Материалите от бъбречни и мускулни биопсии се изпращат съгласно международни
специа лизирани ръководства по хиру ргична
патология.
3.3.2.1.6.6. Всеки биопсичен контейнер задължително е обозначен с името на пациента.
3.3.2.1.6.7. При налични повече на брой биопсични/цитологични материали от един пациент
се има предвид т. 3.3.2.1.5.6.
3.3.2.1.6.8. При пациенти с инфекциозни заболявания биопсичен/хирургичен или цитологичен
материал се поставя в специален контейнер,
обозначен с надпис „Биологично опасен“.
3.3.2.1.6.9. Задължително е вписването на
имената на пациента върху придружаващия фиш
и контейнерите с биопсичния/цитологичния
материал да съвпадат.
3.3.2.1.6.10. Броят на описаните в придружаващия фиш биопсични материали трябва да
съответства на изпратените в патологоанатомичното звено.
3.3.2.1.6.11. При установено несъответствие на
данни по т. 3.3.2.1.6.9 се регистрира и своевременно се уведомяват дежурният патолог и лекарят,
поискал патоморфологичното изследване.
3.3.2.2. Преданалитични процедури – изисквания за фиксация и транспортиране на материали
за цитологично изследване:
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3.3.2.2.1. Всички материали за цитопатологично изследване, които са в течен вид, трябва
веднага да бъдат предоставени за обработка в
структурата по клинична патология (в рамките
на 15 – 30 мин.).
3.3.2.2.2. За да бъде съхранен клетъчният
състав, течността се поставя в хепаринизиран
съд или към нея се добавя 1 мл натриев цитрат
преди изпращането му в структурата по клинична патология.
3.3.2.3. Специфични изисквания за преданалитичната обработка на биопсиите:
3.3.2.3.1. Всеки изследван пациент независимо
от броя на биопсичните материали получава индивидуален регистрационен номер в архивните
документи на патологоанатомичните структури.
Всеки материал за хистологично изследване,
изпратен в отделен контейнер, получава отделен
допълнителен номер, който се отбелязва в оригиналния фиш за искане на хистопатологично
изследване.
3.3.2.3.2. Биопсичните материали за целите на
хистологично изследване се оценяват от лекар
с придобита специалност по обща и клинична
патология. По преценка и при възможност може
да се извърши фотодокументиране.
3.3.2.3.3. Преданалитичната оценка на биопсичните материали и избор на тъканните части,
подлежащи на патоморфологична лабораторна
обработка и диагностика, се извършва от дежурния патолог със съдействието на медицинския
лаборант в деня на постъпването на биопсията.
3.3.2.3.4. Преди макроскопската обработка на
биопсичния материал дежурният лекар проверява
отново неговата идентификация и коректността
на клиничната част на приложеното „Искане за
хистопатологично изследване“.
3.3.2.3.5. Отбелязват се датата и часът на
обработката на материала, имената на лекаря
и на медицинския лаборант.
3.3.2.3.6. Извършва се подробно макроскопско
описание на материала:
3.3.2.3.6.1. форма, размер в милиметри и
консистенция;
3.3.2.3.6.2. тегло на изпратения орган или част
от него (препоръчително);
3.3.2.3.6.3. патологичните промени с всичките
им макроскопски характеристики с акцент върху
границата със здрава тъкан.
3.3.2.3.7. Задължително изследване и макроскопско описание на предварително ориентирани
и обозначени от хирурга и туш-маркирани от
патолога резекционни линии при клинично или
морфологично подозиран неопластичен процес.
3.3.2.3.8. Дребнофрагментираните материали,
включително и тези от кюртажи, трансуретрална резекция и tru-cut биопсии подлежат на
специфична лабораторна обработка. Изследва
се представителна част и/или целият материал,
разпределен равномерно в биопсични касети,
съгласно международни специализирани ръководства по хирургична патология.
3.3.2.3.9. Биопсичните тъканни материали,
подлежащи на хистологично изследване, не
трябва да превишават дебелина 3 мм и размер
2 x 1 см при налични само стандартни касети в
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лабораторията. От всеки материал се изследва
оптимален брой тъканни късчета, съответстващ
на размера на формацията.
3.3.2.3.10. По преценка на дежурния лекар
се отделя тъканен материал за електронномикроскопско или други видове специализирани
патоморфологични изследвания.
3.3.2.4. Аналитични процедури:
3.3.2.4.1. Ръководителят на структурата по
к линична патология изработва писмени инструкции за работа с лабораторнaта апаратура,
съобразени с тези на производителя.
3.3.2.4.2. За ИХХ техники се ползват протоколи и алгоритми, съобразени с препоръките
на производителя.
3.3.2.4.3. Данни за медицинския лаборант,
изработил цитологичния/биопсичния препарат,
се отбелязват с печат или инициали на фиша/
препарата.
3.3.2.4.4. Медицинският лаборант носи лична о т говорност за етапи т е на обрабо т ка и
постигнатото качество на препарата: качеството на срезове при биопсичните изследвания,
оцветяването на препаратите и спазването на
съответните процедури при допълнителните изследвания – хистохимия, имунофлуоресценция,
имунохистохимия и др.
3.3.2.5. Следаналитичен етап:
3.3.2.5.1. Хистопатологичното изследване цели
описание на находката и определяне на точна
морфологична диагноза с клинично значимо
интерпретиране на резултата. При диагностично
трудни случаи, както и при невъзможност за
определяне на дефинитивна диагноза се опис
ва находката в диференциално-диагностичен
план и се правят препоръки за допълнителни
изследвания.
3.3.2.5.2. Структурата по клинична патология
трябва да има разработена процедура за навременно вписване и предаване на резултатите от
извършените изследвания, както и клинично
значимо интерпретиране на резултата.
3.3.2.5.3. Максималният срок на патологоанатомичното заключение при рутинна хистологична
оценка от началото на лабораторната обработка
на биопсичния материал е 10 работни дни, за
цитология – 5 работни дни, за скрининг – 25
работни дни. За интраоперативна диагностика – от регистриране на пристигането на материала – 30 минути.
3.3.2.5.4. При диагностично трудни и неясни
случаи, изискващи допълнителни специализирани изследвания, или при необходимост от
висококвалифицирана консултативна оценка
срокът на отговор за хистопатологична оценка
може да бъде удължен максимум до 25 работни
дни. Консултацията следва да бъде осъществена
със специалист/специалисти, работещи в структура по клинична патология, със същото или
по-високо ниво на компетентност въз основа на
сключен между лечебните заведения договор или
по избор на пациента.
3.3.2.6. Аутопсионна дейност.
3.3.2.6.1. Започва след задължителна идентификация на трупа и предварително запознаване
с медицинската документация: история на заболяването и предаутопсионна/клинична епикриза.
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Задължително се информира лекуващият лекар
за началото на аутопсията. Лекарят обдуцент,
извършил аутопсията, е длъжен в рамките на
работния ден да отрази в аутопсионния журнал
предварителната макроскопска патологоанатомична диагноза.
3.3.2.6.2. Лекарят обдуцент е задължен да
извърши хистологично изследване (некропсия)
от сецираните органи с макроскопски видими
промени и таргетните органи според клиничната
диагноза и епикриза, задължително е изследване
на материал от сърце, бял дроб, бъбрек, черен
дроб и слезка – дори без наличието на патологични промени в тях. В случаи на оперативни
интервенции в областта на черепа и клинични
данни за заболявания на централната нервна
система задължително се отваря черепната кухина, сецира се мозък и се изследва хистологично,
както и във всички други случаи по преценка
на обдуцента.
3.3.2.6.3. Задължително след аутопсията лекарят връща обратно в телесните кухини на трупа
изследваните висцерални органи. Изключение
да не бъдат върнати в трупа се допуска само
в случаите, когато извършващият аутопсията
лекар прецени, че е необходима предварителна
фиксация за изследване на тъканта (мозък, бял
дроб и др.), органът или част от него да не бъдат
върнати в трупа. Същите задължително се изследват хистологично и остават в некропсичния
архив като парафинов блок. Орган или част от
него, който не може да бъде върнат в трупа и
следва да бъде съхранен, се идентифицира със
съответния аутопсионен номер за лесна проследимост, като това задължително се отбелязва
в съответната част на аутопсионния протокол.
3.3.2.6.4. Стандартният срок за изготвяне на
патологоанатомичен протокол с окончателна
диагноза и патологоанатомична епикриза е 25
работни дни. При диагностично трудни и неясни
случаи, изискващи допълнителни специализирани изследвания, или при необходимост от
висококвалифицирана консултативна оценка
срокът на приключване може да бъде удължен
максимално до 30 работни дни.
3.3.2.7. Изисквания към документацията.
3.3.2.7.1. Всички изследвани пациенти се регистрират в специално оформен дневник (журнал) под
самостоятелен идентификационен цитологичен/
биопсичен номер, име, презиме и фамилия на
пациента, номер на биопсичния/цитологичния
материал и име на лекаря, изискващ изследването. Всеки пациент е с един номер – биопсичен
или цитологичен, а материалите се означават
след наклонената черта с допълнителния номер.
3.3.2.7.2. Документацията с резултатите от
хистологичните/цитологичните/имунохистохимичните и други изследвания на пациентите се
съхранява за срок не по-кратък от 20 години.
Препоръчително е съхранение на информацията
и на електронна памет.
3.3.2.7.3. Материалите от биопсичните изследвания се съхраняват, както следва:
3.3.2.7.3.1. Резервите от биопсичните материали
се съхраняват минимум 15 дни след изготвяне
и изпращане на окончателната хистологична
диагноза.
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3.3.2.7.3.2. Хистологични препарати и парафинови блокове се съхраняват в патологоанатомичните структури към болниците, както следва:
хистологичните препарати – минимум 15 години,
и съответните парафинови блокове – минимум
20 години при налична туморна биобанка.
3.3.2.7.3.3. Цитологичните препарати от диагностични изследвания и гинекологични цитонамазки се съхраняват минимум 3 години.
3.3.2.7.3.4. Аутопсионните архиви (аутопсионни протоколи, налична фотодокументация)
се съхраняват постоянно, препоръчително и на
електронен носител. Парафиновите блокове от
некропсичните изследвания се съхраняват до
15 години. Хистологичните препарати от некропсиите се съхраняват за срок до 10 години.
3.3.3. Организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия в структурата – осъществяват се съгласно правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
съответното лечебно заведение.
3.3.3.1. Диагностично-контролна функция върху лечебната дейност на болничните структури
се осъществява от организираните клиникобиопсични и клинико-патоанатомични срещи.
3.3.3.1.1. Патологоанатомичните структури
имат решаваща рол я в диагностични я процес на преобладаващия брой клинични дисциплини: медицинска онкологи я, вът решни
болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, клинична хематология, кардиология, ендокринология; хирургични
специалности – пластично-възстановителна и
естетична, лицево-челюстна, неврохиру ргия,
сърдечно-съдова хирургия, хирургия в областта
на назо-фарингеалната област, белодробна и
коремна хирургия, хирургия на отделителната
и половата система, ортопедия, трансплантационна хирургия; акушерство и гинекология;
педиатрия и медицински специалности с педиатрична насоченост; кожно-венерически болести;
алергология и др.
3.3.3.1.2. Структурите по обща и клинична
патология участват в планирането, организирането и развитието на болничната политика, като
координират своите задачи с другите медицински
структури в лечебното заведение.
3.3.3.1.3. Структурите по обща и клинична
патология дават становище в рамките на предмета на патологията за диагностични, лечебни,
профилактични, учебни и научни въпроси, отнасящи се до цялостната дейност на лечебното
заведение.
3.3.3.1.4. Ръководителят на структурата по
клинична патология може да участва в състава
на комисии, сформирани от ръководителя на
лечебното заведение, като отговаря за осигуряване на документиране на макроскопската
и хистологичната находка при обсъждането на
медицинските случаи.
3.3.3.1.5. Ръководителят на структурата по
обща и клинична патология задължително се
включва в състава на клиничната онколигична
комисия на лечебното заведение.
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3.3.3.2. Вътреболничните комуникации на
структурата по клинична патология се базират
на следните документи:
3.3.3.2.1. Правилникът за вътрешния ред и
вътреболничните комуникации се изработват
от ръководителя на структурата по обща и клинична патология и са съобразени с правилника
за устройството, вътрешния ред и дейността на
лечебното заведение.
3.3.3.2.2. При аутопсия трупът трябва да бъде
идентифициран и регистриран в структурите по
обща и клинична патология в присъствието на
представител на клиничното болнично звено и
чрез протокол, подписан в два еднакви екземпляра от оторизираните лица.
3.3.3.2.2.1. Задължително е трупът на починалия пациент да бъде придружен с идентификационна бележка от болничната структура, в която
е починал, и пълната болнична документация,
включваща болничния лист с предаутопсионна
клинична епикриза и оформена окончателна
клинична диагноза. Всички трупове, постъпили
в звеното, подлежат на регистрация.
3.3.3.2.2.2. Болничната документация – история на заболяването, се предоставя обратно на
клиничното звено срещу подпис на служител,
определен от съответната клиника или отделение.
3.3.3.2.2.3. Патологоанатомични аутопсии на
лица, починали в лечебните заведения за болнична помощ и в домовете за медико-социални
грижи, се извършват съгласно чл. 98 от Закона
за здравето.
3.3.3.2.2.4. Резултатите от патологоанатомичната аутопсия, включващи патолого-анатомичната диагноза и епикриза, се предоставят
на клиниката/отделението, в което е починал
пациентът, в срок до един месец и срещу подпис
на оторизирано лице.
3.3.3.2.2.5. Освобождаване от патологоанатомична аутопсия, оформянето на съответните
оригинални документи и архивирането им се
регламентира съгласно нормативната уредба и
правилника за устройството, дейноста и вътрешния ред на лечебното заведение.
3.3.3.2.2.6. Удостоверение за кремация на
починал пациент се издава от патологоанатомичните структури само след извършена патологоанатомична аутопсия.
3.3.3.2.2.7. Аутопсиите се извършват в рамките
на работния ден на патоанатомичната структура
и по изключение след работния ден и на празнични дежурства.
3.3.3.2.2.8. Клиничните лекари са длъжни да
присъстват при извършване на аутопсията на
починалия в тяхната клиника пациент.
3.3.3.2.2.9. При условие че пациентът е починал в болнично лечебно заведение по време
на оперативна интервенция и/или медицински
манипулации, или без у точнена причина за
смърт, препоръчително е при извършване на
патологоанатомичната аутопсия да се изисква
присъствие на лекар с придобита специалност по
съдебна медицина, без за това да е необходимо
решение на орган на съдебната власт.
3.3.4. Граници на отговорност в диагностично-лечебния процес:
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Граници на отговорност на другите специалности към клиничната патология

Граници на отговорност на клиничната патология към другите специалности

1

2

3

1. А к у шерс т во и При цитонамазки:
гинекология
1. Осигуряване на адекватен за диагноза
цитологичен материал – по обем – 2 броя
от PVCU и СС.
2. Придружаващ цитологичния материал фиш за изследване на гинекологична
цитология съгласно раздел III с точно и
изчерпателно попълнени паспортни, клинични данни и диагноза.

Профилактични/скринингови и диаг
ностични изследвания:
1. Цитонамазк ите се оцветяват по
Папаниколау и модификации.
2. Цитонамазките се обработват задължително по Бетезда и приравняват с групите по Папаниколау, а при
необходимост се дават препоръки за
последващо поведение и срок за него.

При ендоскопски биопсии:
1. Придружаващ биопсичен фиш с изискванията с точно и изчерпателно попълнени
паспортни, клинични данни, включително
ендоскопска находка и/или други изследвания, клинична диагноза. Задължително
се попълват времето на вземане на материала и видът на фиксиращата течност, за
рутинните изследвания – 10 % неутрален
формалин.
2. Отделните материали се поставят в
отделни контейнери.

1. Рутинна хистологична обработка, при
необходимост, със серийно изследване,
х ист ох ими чни/им у нох истох ими чни
методи.
2. Точна и срочна морфологична диагноза.
3. При новодиагностицирани онкологични заболявания – по възможност с
градиране и преценка за инвазивност.

Оперативни материа ли – вк лючително
при онкологични заболявания:
1. Придружаващ биопсичен фиш с изискванията, с точно и изчерпателно попълнени
паспортни, клинични данни, предшестващи биопсични/цитологични изследвания,
резултати от образни изследвания, туморни
маркери и други и клинична диагноза.
Задължително е посочване на времето до
поставяне на материала във фиксация и
времетраенето и вида на фиксатора.

1. Макроскопско описание на получения материал с описание на органите – размер, патологични лезии с
размер и оценка на инфилтративност
(за онкологичните заболявания).
2. Подлагат се на хистологично изследване всички предоставени тъкани
и органи съгласно международните
стандарти и Световната здравна организация за онкологичните заболявания
със задължителна оценка на резекционните линии – макро- и микроскопски.
3. Рутинна хистологична обработка,
при необходимост, със допълнително
серийно изследване, хистохимични/
имунохистохимични методи.
4. Точна морфологична диагноза.
5. За онкологичните заболявания задължително степенуване и стадиране.

За интраоперативна диагноза материалът
се изпраща свеж, без фиксираща течност,
с придружаващ биопсичен фиш, попълнен,
както е описано по-горе.

Срочна диагноза, отразяваща точно
характера на патологичния процес. При
некатегорична находка – пренасочване
за траен хистологичен препарат, като
операторът се информира.

1. Пункции/цитология от телесни течности, ТАБ и др.
2. Иглени биопсии от паренхимни органи
и/или тумори и др.
3. Ендоскопски добити материали/цитология и щипкови и иглени биопсии и др.
4. Трепанобиопсии.
За всички е задължителен изчерпателно
попълнен придружаващ биопсичен фиш с
паспортни, клинико-лабораторни данни,
ендоскопска находка – с броя и локализацията на взетите биопсии, резултати
от пред ходни биопсични и/или дру ги
изследвания, клинична диагноза и цел на

Рутинна обработка на цитологичните и
биопсичните материали, с използване
на рутинни и специални оцветявания,
серийно изследване, при необходимост, с допълнително прилагане на
хистохимични/имунохистохимични/
електронномикроскопски методи и др.
Биопсичният отговор на получения
материал/и трябва да съдържа преценка на:
1. Репрезентативност.
2. Описание на хистологичната находка.
3. Допълнително използвани методи и
резултати от тях.

2. Вътрешни болести и педиат ри я,
свързани с тях специалности (гастроентерология, детска
гастроентерология,
ендокринология и
болести на обмяната, детска ендо
кринология и болести на обмяната,
кардиол огия, детска кардиолог и я,
нервни болест и,
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детска неврология,
нефрология, детска
нефрология и хемодиализа, пневмология и фтизиатрия,
детска пневмология и фтизиатрия,
ревматология,
клинична хематология, детска клинична хематология
и онкология и др.)

изследването – първоначална диагностика
или еволюция на заболяването, оценка на
ефекта от терапия и др.
Задължително се попълват времето на
вземане на материала и видът на фиксиращата течност, за рутинните изследвания – неутрален формалин. За специални
нужди – например болести на натрупването, фиксиращата течност следва да е
съобразена със специфичните нужди.
Когато видът на изследването налага, материалите не се фиксират, а се изпращат
в спешен режим в структура по клинична
патология за по-нанатъшна обработка.

4. Отговор на поставената цел на изследването от клинициста, например
наличие на НР, оценка на активност
при възпалителни заболявания, градиране на фиброза и т.н. съобразно
международните стандарти.
5. Заключение с точна морфологична
диагноза.
За онкологичните заболявания, при
възможност, се извършва диагностика
степенуване и стадиране.
При необходимост се дават препоръки
за последващо поведение – повторна
биопсия, и срок за него.

3. Хирургия и хиру рг и ч н и с пец иа л н о с т и (г р ъ д н а
х и ру рг и я, де т ск а
хирургия, кардио
хирургия, лицевоче л ю с т на х и ру р г и я, неврох и ру р ги я, ортопеди я и
травматология,
очни болести, пластично-възстановителна и естетична
х и ру рг и я, съдова
х и ру рг и я, у роло ги я, у шно-носногърлени болести и
др.), както и кожни
и венерически болести

За предоперативна диагноза:
1. Пункции/цитология от телесни течности и др.
2. ТАБ от паренхимни органи и/или тумори и др.;
3. Ендоскопски добити материали/цитология и щипкови и иглени биопсии и др.
За всички е задължителен изчерпателно
попълнен придружаващ биопсичен фиш с
паспортни, клинико-лабораторни данни,
ендоскопска находка – с броя и локализацията на взетите биопсии, резултати
от пред ходни биопсични и/или дру ги
изследвания, клинична диагноза и цел на
изследването – първоначална диагностика
или еволюция на заболяването, оценка на
ефекта от терапия и др.
Задължително се попълват времето на
вземане на материала и видът на фиксиращата течност, за рутинните изследвани я – неу т ра лен форма лин. За специални нужди – например тестикларни
биоп сии – фиксиращата течност следва
да е съобразена със специфичните нужди.
Когато видът на изследването налага (например лимфни възли) материалите не се
фиксират, а се изпращат в спешен режим
в структура по клинична патология за
по-нататъшна обработка.

Рутинна обработка на цитологичните
и биопсичните материали с използване
на рутинни и специални оцветявания,
серийно изследване, при необходимост, с допълнително прилагане на
хистохимични/имунохистохимични/
електронномикроскопски методи и др.
Биопсичният отговор на получения
материал/и трябва да съдържа преценка на:
1. Репрезентативност.
2. Описание на хистологичната находка.
3. Допълнително използвани методи и
резултати от тях.
4. Отговор на поставената цел на изследването от клинициста.
5. Заключение с точна морфологична
диагноза.
За онкологичните заболявания, при
възможност, диагностика, степенуване
и стадиране.
При необходимост се дават препоръки
за последващо поведение – повторна
биопсия, и срок за него.

Оперативни материа ли – вк лючително
при онкологични заболявания.
Всички тъкани, отстранени чрез оперативна интервенция, задължително подлежат
на хистологично изследване. Само при
т рансп лан тац ии необходимост та е по
преценка на екипа.
Придружаващ биопсичен фиш съгласно
изискванията за точно и изчерпателно
попълнени паспортни, клинични данни,
предшестващи биопсични/цитологични
изследвания, резултати от образни изследвания, туморни маркери и др. и клинична
диагноза.

1. Макроскопско описание на получения материал с описание на органите – размер, патологични лезии с
размер и оценка на инфилтративност
(за онкологичните заболявания).
2. Подлагат се на хистологично изследване всички предоставени тъкани
и органи съгласно международните
стандарти и Световната здравна организация, за онкологичните заболявания
със задължителна оценка на резекционните линии – макро- и микроскопски.
3. Рутинна хистологична обработка,
при необходимост, с допълнително
серийно изследване, хистохимични/
имунохистохимични методи.
4. Точна морфологична диагноза.
5. За онкологичните заболявания задължително се извършва степенуване
и стадиране.
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За интраоперативна диагноза материалът
се изпраща свеж, без фиксираща течност,
с придружаващ биопсичен фиш, попълнен,
както е описано по-горе.

Срочна диагноза, отразяваща точно
характера на патологичния процес. При
некатегорична находка – пренасочване
за траен хистологичен препарат, като
операторът се информира.

4. Микробиология, Резултат от микробиологично/вирусоло- Биопсичен или аутопсионен материал
вирусология, иму- гично/имунологично изследване.
съглано изискванията на съответните
нология
специалности.
6. Онколог и я и
он кохемат олог и я
п ри въ з рас т н и и
деца (лъчелечение,
медицинска онколог и я, к л и н и ч на
хематологи, детска
клинична хематология)

1. Клинична информация.
2. Информиране за необходимост от изследвания от групата на високоспециализираните с оглед определяне на предиктивни
и прогностични фактори.

3.3.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – минимални изисквания
за годишен обем на специализирани и високо
специализирани медицински дейности:
3.3.5.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални изисквания
за годишен обем на медицинските дейности.
3.3.5.1.1. Натоварването на лекарите-патолози
се определя от вида и сложността на диагностичната дейност.
3.3.5.1.1.1. За един патолог за една година
минималното натоварване за специализирани дейности е: 800 пациенти за хистологично
изследване или 1600 пациенти за цитологично
изследване, или 40 аутопсии.
3.3.5.1.1.2. При високо ниво на слож ност
н а д и а г но с т и к ат а – вис око с пец и а л и зи ра н и
дейности, при ИХХ изследвания и др., следва
стандартът за натовареност пропорционално
да се редуцира.
3.3.5.1.1.3. Изчисляването на натовареността
не се отнася за лекарите-специализанти, които
осъществяват дейността си по предварително
изработени индивидуални планове за специализация.
3.3.5.1.1.4. Препоръчително е максималното
натоварване да не надхвърля два пъти минималното натоварване при определяне на необходимия лекарски щат.
3.3.5.2. Критерии и показатели (индикатори)
за качество – оценени във вътрешен и външен
контрол на качеството, включващо поне два
модула – за лабораторна техника и изпълнение
и коректност и срочност на диагнозата.
3.3.5.2.1. Общи и специализирани показатели по критериите за достъп до медицинска
помощ – осигурена достъпност на всички пациенти от болничната и извънболничната помощ
съгласно нормативната уредба и правата на
пациента.
3.3.5.2.2. Показатели за резултати от осъществената медицинска дейност – количествени
показатели – определят се съгласно броя на
пациентите, гинекологичните и негинекологичните цитологични изследвания, броя на цитоло-

1. Точна морфологична диагноза в зависимост от материала със степенуване
и стадиране.
2. Участие в онкологични и онко-хематологични комитети.
3. Назначаване на изследвани я от
групата на високоспециализираните
с оглед определяне на предиктивни и
прогностични фактори.

гични препарати, брой биопсии – ендоскопски,
х и ру рг и ч н и – според обема на опера ц и я та,
броя на парафиновите блокове и препарати с
рутинни, специални и серийни изследвания и
брой извършени изследвания, съответни на високоспециализирани дейности, в зависимост от
предмета на дейност на клиниката/отделението
по клинична патология; по същия модел се отчита и дейността на лабораториите по клинична
патология и аутопсионната дейност – брой извършени аутопсии, некропсични хистологични
и други изследвания.
3.3.5.2.3. Система за осигуряване на качество
на диагностичната дейност в структурите по
клинична патология.
3.3.5.2.3.1. Общи положения:
3.3.5.2.3.1.1. Основната цел на качествения
контрол е да се гарантира адекватен диагностичен процес, базиран на интерпретация на
оптимални в техническо отношение микроскопски препарати, интегрирани с макроскопската
находка на изследваните материали, в контекста
на клиничната корелация за всички специализирани и високоспециализирани дейности в
клиничната патология.
3.3.5.2.3.1.2. Пост игането на тази цел се
осъществява с мерки, целящи контрол върху
качеството на трите етапа на дейност:
3.3.5.2.3.1.2.1. Преданалитичен, в който се
взема решение за вида на биопсичното изследване, в хипотеза на взето решение за извършване
на такова. Ролята на работещите в структурите
по клинична патология е да се контролират
технологичните параметри и условия на пред
аналитичната фаза – вид на фиксатор, време до
поставяне във фиксатор, времетраене на фиксация, съотношение на материал към фиксираща
течност, състояние на изследвания материал.
3.3.5.2.3.1.2.2. Аналитичен, който включва
конт рол върх у спазване на процед у рите на
различните изследвания от специализираните
и високоспециализираните дейности.
3.3.5.2.3.1.2.3. Постаналитичен, в който се
извършва анализ на качеството на микроскопските препарати и интерпретацията на резултата.
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3.3.5.2.3.1.3. Качеството на морфологичната
диагностика е свързано с отчитане на голям брой
характеристики – техническо качество на рутинната обработка, качество на специализирани и
високоспециализирани дейности. Препоръчва
се вътрешен одит за преценка на точността,
пълнотата и адекватността на макроскопското
и хистологичното описание и своевременността
на отговора на биопсии и приключване на аутопсионни случаи от началника на структурата.
За морфологичната диагностика на онкологичните заболявания се препоръчва вътрешен
одит за проверка на диагноза на български
език, съпроводена с ICD 0 код, по правилата
на Световната здравна организация, вид на тумора, субтип, степен на диференциация, стадий
по AJCC (последно издание), ангиоинвазивен
растеж, адекватност на маркирани хирургични
ръбове и интегриране на резултатите от придружаващата диагностика.
3.3.5.2.3.1.4. Най-важните параметри на програмата за контрол са планирането, организацията, контролирането и документацията на
всички дейности в лабораторията. Тя включва
вътрешен контрол върху качеството и участие
в организирани сравнения на лабораторната
дейност, каквато е външната схема за оценка
на качеството.
3.3.5.2.3.2. Условия за извършване на качествена биопсична и аутопсионна дейност.
3.3.5.2.3.2.1. Осигурено оборудване на лабораторните помещения и секционни зали според
съответното ниво.
3.3.5.2.3.2.2. Професионална квалификация
на медицинския персонал в отделенията/клиниките, хистопатологичните и цитологичните
лаборатории.
3.3.5.2.3.2.3. Спазване на технически и процедурни правила (нормативи) в биопсичната
дей нос т – вси ч к и е та п и по обрабо т к ата на
мат ериа л и т е (т.нар. а л г ори т м и) се описват
подробно и упътванията се събират в папка,
достъпна за контрол.
3.3.5.2.3.2.4. Спазване на принципите за изготвяне на биопсичен отговор, съобразен със
съвременна и подходяща класификация и съответстващ на данните от клиничната находка.
3.3.5.2.3.2.5. Изработване на програма за професионално усъвършенстване и квалификация
на лекарския и лаборантския персонал.
3.3. 5.2 .3.3. Кон т р ол в ърх у т ех н и че ск и т е
процедури.
3.3.5.2 .3.3.1. Кон т р ол върх у спа зва не на
процедурите и качеството на цитологичните
и хистологичните препарати, оценяващи се по
следните критерии – равномерна дебелина под
5 микрона, липса на гънки, ясна диференциация
на ядра, цитоплазмени съставки и клетъчни
мембрани, подходяща изява на междуклетъчни и специализирани клетъчни структури и
абнормни продукти, включване под покривно
стъкло без артефакти.
3.3.5.2.3.4. Контрол върху професионализма
на патолога.
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3.3.5.2.3.4.1. Оценка на подхода при избор на
методики за морфологично изследване, като
методиките трябва да са достатъчни за поставяне на диагноза и оптимален брой, съобразен
с разходи на материали.
3.3.5.2.3.4.2. Рутинен превантивен и ретро
спективен одит върх у ру тинната биопсична
диагноза на патолозите, планиран и извършен
от началника на структурата.
3.3.5.2.3.4.3. Контрол за възможностите на
патолога да прилага и интерпретира по-голям
брой методи в диагностиката.
3.3.5.2.3.4.4. Анализ на съвпадение между
гефрирната и хистопатологична диагноза на
„траен препарат“.
3.3.5.2.3.4.5. Вътрешен контрол за преценка
на цитологично-хистологични корелации.
3.3.5.2.3.5. Контрол върху качеството на био
псичния отговор.
3.3.5.2.3.5.1. Изисквания към качеството на
диагностичния отговор. Параметрите за установяване на качеството са:
3.3.5.2.3.5.1.1. Наличие на адекватна клинична
информация.
3.3.5.2.3.5.1.2. Стилова и текстова точност.
3.3.5.2.3.5.1.3. Пълно и адекватно хистологично или цитологично описание.
3.3.5.2.3.5.1.4. Точна морфологична диагноза, съобразена с изиск вани ята на приетите
нормативи.
3.3.5.2.3.5.2. Своевременност на даване на
биопсичния отговор.
3.3.5.2.3.6. Кон т рол върх у ау т опсионната
дейност.
3.3.5.2.3.6.1. Провеждане на клинико-патоанатомични срещи.
3.3.5.2.3.6.2. Рутинен контрол върху аутопсионните протоколи с оценка на: макроскопско
описание, достатъчност на клиничните сведения,
пълнота на хистологичните изследвания, включително биопсичните, формулиране на патологоанатомична диагноза и клинико-анатомична
епикриза, съобразени с приетите нормативи.
3.3.5.2.3.7. Документация на резултати от
проведен контрол.
3.3.5.2.3.7.1. Периодично обсъждане на резултатите на лекарски и лаборантски колегиуми
с вземане на решение за усъвършенстване на
системата на качествен контрол.
3.3.5.2.3.7.2. Документация на грешки в диагностичната работа и предприетите мерки за
недопускането им.
3.3.5.2.3.7.3. По желание лабораторията може
да се акредитира по ISO 15189:2012.
3.3.5.2.3.8. Външна и вътрешна оценка на качеството (външен и вътрелабораторен контрол).
3.3.5.2.3.8.1. Външната оценка на качеството
(външен контрол).
3.3.5.2.3.8.1.1. Външната оценка на качеството
е система за обективна оценка на лабораторните
резултати от независима, външна за структурата
специализирана организация (външен контрол),
контролираща високоспециализираната дейност
в патологията. Целта на външната оценка е
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да осигури сравнимост на резултатите на различните структури, да подобри качеството на
имунохистохимичните и други изследвания, да
осигури отпимизация на работните протоколи
и да спомогне за преодоляване на технически
затруднения при осъществяване и интерпретацията на тези високоспециализирани дейности.
3.3.5.2.3.8.1.2. За външна оценка на качеството на структурите по клинична патология
се осъществява национален междулабораторен
контрол.
3.3.5.2.3.8.1.2.1. Националният междулабораторен контрол се организира от Национална
комисия по оценка на качеството, определена
със заповед на министъра на здравеопазването.
3. 3. 5. 2 . 3. 8 .1. 2 . 2 . Н а ц и о н а л н ат а ко м и с и я
включва представители на структури по клинична патологи я, които у частват в една от
посочените в т. 3.3.5.2.3.8.1.3 меж д у народни
системи за външен контрол.
3.3.5.2.3.8.1.2.3. Националната комисия по
оценка на качеството изготвя препоръки за
вътрелабораторен и междулабораторен контрол.
3.3.5.2.3.8.1.2.4. Структ у рите по к линична
патология подлежат на национален междулабораторен контрол поне веднъж годишно за
специализираните дейности по раздел II, т. 1.2.1.
3.3.5.2.3.8.1.3. За постигане на обективност
на контрола и оптимизация на качеството на
високоспециализираните дейности (имунохистохимични и др.) се препоръчва системно участие
във външен контрол в международни, акредитирани, независими организации с нестопанска
цел – като Nordi QC, UK NEQAS и RCPAQAP.
3.3.5.2.3.8.2. Вътрелабораторен контрол на
качеството (вътрешен контрол).
3.3.5.2.3.8.2.1. Вът релаборат орен кон т рол
(самооценка) – вътрешната оценка на качеството в структурите по клинична патология е
текуща система за самооценяване по критерии
съгласно от т. 3.3.5.2.3.2 до т. 3.3.5.2.3.7.
3.3.5.2.3.8.2.2. Контролът върху качеството е
обект на вътрелабораторен контрол, осъществяван от началника на структурата.
3.3.5.2.3.8.2.3. Вътрелабораторният контрол
се осъществява по утвърдена от началника на
структурата по клинична патология програма
за вътрелабораторен контрол в съответствие с
препоръките по т. 3.3.5.2.3.8.1.2.3.
3.3.5.2 .3.8.3. Пр од ъ л ж а ва що мед и ц и нско
обучение.
3.3.5.2.3.8.3.1. Препоръчително е всеки патолог да участва поне веднъж годишно във форми
за продължаващо медицинско обучение.
3.3.5.2.3.8.3.2. Продъл жаващо медицинско
обучение е препоръчително и за медицинските
лаборанти, работещи в патологоанатомични
лаборатории/отделения/клиники.
4. Права, задължения и защита на медиц и нс к и т е и немед и ц и нс к и т е с пец и а л ис т и ,
практикуващи в областта на обща и клинична
патология, и на пациентите.
4.1. Права на медицинските и немедицинските специалисти, практикуващи в областта
на обща и клинична патология.
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4.1.1. Персоналът има право на условия на
труд, съобразени със Закона за здравословни
и безопасни условия на труд.
4.1.2. Персоналът има право на защитно
работно облекло и аксесоари при извършване
на специфичните дейности – обработка на цитологични и тъканни материали и извършване
на аутопсии.
4.1.3. Персоналът има право на информация
п ри изследване на биопси чни/ц и т олог и чни
материали и извършване на аутопсии при пациенти, страдащи от инфекциозни заболявания
и носителство.
4.1.4. Персоналът има право да откаже извършване на изследване на биопсични/цитологични материали и аутопсии при пациенти,
страдащи от опасни инфекциозни заболявания,
когато е застрашено неговото здраве и условията на труд не отговарят на стандартните
изисквания.
4.2. Задължения на персонала:
4.2.1. Персоналът е длъжен да не разгласява
информация за пациента или починалия, която
е получена при изпълнение на служебните му
задължения.
4.2.1.1. Данни те от патологоанатоми чнат а док у м ен т а ц и я , вк л юч в а щ а биопс и ч н и /
цитологични/и други морфологични изследвания, включително и аутопсионни резултати,
представляват лекарска тайна и не могат да
бъдат предоставяни на лица извън лекуващия
екип с изключение на институциите и лицата
съгласно действащата нормативна уредба.
4.2.1.2. При използване на информация от
мед и ц и нск ат а док у мен т а ц и я, вк л юч и т ел но
фотодокументация, за целите на научната или
преподавателската дейност данните се съобщават и публикуват при гарантирана анонимност
на пациента.
4.3. Права и задължения на пациентите.
4.3.1. Пациентът или упълномощено от него
лице имат право на информация за диагнозата
и интерпретацията на материала, изследван
в структурата по клинична патология, която
могат да получат при спазване на действащата
нормативна уредба.
4.3.2. Пациентът или упълномощено от него
лице имат право да получат материалите (парафиново блокче хистологични, цитологични,
им у нох ист ох ими чни и д ру г и п репарат и) за
второ мнение или за други изследвания извън
структурата, където е направена първичната
диагностика.
4.3.3. Пациентът, съответно упълномощеното
от него лице са длъжни да върнат получените
материали в архива на структурата, от която
са получени.
4.3.4. Пациентът има право на защита на
личните данни, конфиденциалност, спазване на
лекарската тайна, касаеща диагнозата, и зачитане на неговото достойнство и вероизповедание.
III. Образци на документи
1. Аутопсионен протокол
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АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ
№

Год.

Име
(име, презиме, фамилия):

Здравноосигурителен код:
□□□□□□□□□□□□□□□□
пол:

Шифър

възраст:

Месторождение:
Местожителство:
Професия:

Вид на производството:

Изпратен от:

И.З.:

Постъпил на лечение:

Починал на:

Аутопсиран на:

Аутопсирал:

Престой в болницата:

Клинична диагноза

Медицински интервенции (клинични сведения):

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ДИАГНОЗА

Основно заболяване

Легенда:

Усложнения

Причина за
смъртта

О – основно заболяване

Съпътстващи заболявания
У – усложнения

Извършил аутопсията:
(подпис, печат)

Неразпознат

Разпознат

С – съпътстващи заболявания
Заверил:
(подпис, печат)

2. Бланка за биопсично изследване
Данни за изпращащото лечебно заведение
(адрес, телефон, e-mail, структура, лекар, УИН)

Приемащо лечебно заведение
(адрес, телефон, e-mail)

БЛАНКА ЗА БИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Биопсично изследване №
Пациент (име, презиме, фамилия)
ЕГН:
Адрес:

Прогнозна
диагноза
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Клинични данни:

Клинична диагноза:

Макроскопско описание:

Микроскопско описание:

Диагноза:

G

pT

pN

M

Диференциална диагноза:
Препоръчителна имунохистохимия:
Дата:

Патолог:
(подпис, печат)

3. Бланка за имунохистохимично изследване на HER2/ ER/ PR/
Данни за изпращащото лечебно заведение
(адрес, телефон, e-mail, структура, лекар, УИН)

Данни за приемащото лечебно заведение
(адрес, телефон, e-mail)

БЛАНКА ЗА ИМУНОХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА HER2/ ER/ PR/

Пациент (име, презиме, фамилия):
Адрес:
ЕГН:
Клинични данни: (млечна жлеза)

лява

квадрант

дясна

квадрант

Диагноза:

Патолог:

G

Дата:

pТ

рN

M

Парафинов блок №

1/ HER 2 (Cytogenetic Location: 17q12)
Негативен ( 0 )

Слабо позитивен ( 2+ )

Негативен ( 1+)

ПОЗИТИВЕН ( 3+ )

NB! При (HER2 – (2+) е препоръчително HER2 CISH или HER2 FISH
2/ER ( ЕСТРОГЕН РЕЦЕПТОР )
IS*

+ PS**

(0) – няма оцветяване

(0) – няма оцветяване

(1+) – слабо оцветяване

(1+)=<1 % ядрено оцветяване

(2+) – средно оцветяване

(2+)=1-10 % ядрено оцветяване

(3+) – строго оцветяване

(3+)=11-33 % ядрено оцветяване
(4+)=34-66 % ядрено оцветяване
(5+)=67-100 % ядрено оцветяване

= TS*** (от 0 до 8)
2-3 – слабо позитивен
4-6 – умерено позитивен
7-8 – силно позитивен
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3/PR ( ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОР )
IS*

+ PS**

= TS*** (от 0 до 8)

(0) – няма оцветяване

(0) – няма оцветяване

(1+) – слабо оцветяване

(1+)=<1 % ядрено оцветяване

(2+) – средно оцветяване

(2+)=1-10 % ядрено оцветяване

(3+) – строго оцветяване

(3+)=11-33 % ядрено оцветяване

2-3 – слабо позитивен
4-6 – умерено позитивен
7-8 – силно позитивен

(4+)=34-66 % ядрено оцветяване
(5+)=67-100 % ядрено оцветяване
IS* – интензивност на оцветител- PS** – процент оцветени клетки TS*** – общ сбор от (IS + PS)
ната реакция
Дата:

Патолог:
(подпис, печат)

4. Бланка за имунохистохимично изследване
Данни за изпращащото лечебно заведение
(адрес, телефон, e-mail, структура, лекар, УИН)

Данни за приемащото лечебно заведение
(адрес, телефон, e-mail)

БЛАНКА ЗА ИМУНОХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА:
Пациент (име, презиме, фамилия):
Адрес:

ЕГН:

Клинични данни:
Диагноза:
Дата:

Патолог:

Имунохистохимия:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Коментари:
Диагноза:
Дата:

Патолог:
(подпис, печат)

Парафинов блок № /
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5. Фиш за негинекологично цитологично изследване
Лечебно заведение:
(адрес, телефон, е-mail):
Направление за медико-диагностична дейност №
РЗОК №

Здравен район

Код на специалност

Амбулаторен лист №

Изпращащ лекар УИН:

Регистрационен номер на лечебното заведение:
Изпраща се за МКБ:

Тип:

Кодове на назначени МДД:
ФИШ ЗА НЕГИНЕКОЛОГИЧНО ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Име на пациент:
ЕГН:
Адрес:
Амбулаторен №

От цитологично изследване на материал от:

1/ Кожна цитология:

2/ Мекотъканна цитология:

3/ Мамарна цитология:

4/ Тиреоидна цитология:

5/ Плеврална цитология:

6/ Перитонеална цитология:

7/ Друго цитологично изследване (описание):
Клинични данни и точна органна локализация:

Досегашни резултати от цитологично изследване:
№

Дата:

Диагноза:
Досегашни резултати от хистологично изследване:
№:

Дата:

Диагноза:
Хормонотерапия:

Да

Не

Вид

Курсове

Лъчетерапия

Да

Не

Вид

Курсове

Вероятна клинична диагноза:

Дата:

Лекар:
(име, подпис и печат)

6. Резултат от негинекологично цитологично изследване
Лечебно заведение:
(адрес, телефон, е-мейл):
Регистрационен № на лечебното заведение
Код на специалността

УИН на лекаря

Код на извършено МДД
РЕЗУЛТАТ ОТ НЕГИНЕКОЛОГИЧНО ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Име на пациент:
ЕГН:
Адрес:
РЕЗУЛТАТ №

От цитологично изследване на материал от:

С Т Р.
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1/ Кожна цитология:

2/ Мекотъканна цитология:

3/ Мамарна цитология:

4/ Тиреоидна цитология:

5/ Плеврална цитология:

6/ Перитонеална цитология:

7/ Друго цитологично изследване (описание):
Микроскопско описание:
Диагноза:
Коментар и препоръки:
Дата

Патолог:
(име, подпис и печат)

7. Фиш за цитологично гинекологично изследване
Лечебно заведение:
(адрес, телефон, е-mail):
Направление за медико-диагностична дейност №
РЗОК №

Здравен район

Код на специалност

Амбулаторен лист №

Изпращащ лекар УИН:

Регистрационен номер на лечебното заведение:
Изпраща се за МКБ:

Тип:

Кодове на назначени МДД:
ФИШ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Пациент:
ЕГН:
Адрес:
1/ Порцио (ектоцервикс) №

2/ Цервикален канал (ендоцервикс) №

3/ Ендометрим №

4/ Влагалище №

5/ Вулва №

6/ Друга (опиши) №

ПРМ:

Бременност (срок):

Бременност (срок):

Менопауза от (срок):

Клинични симптоми:
Досегашни резултати от цитологично изследване:
№

Дата:

Досегашни резултати от хистологично изследване:
№:
Колпоскопия:

Дата:
Диагноза:

====
====

====

Хормонотерапия:

Да

Не

Вид

Курсове

Лъчетерапия:

Да

Не

Вид

Курсове

Вътрематочен песар:

Да

Не

Вид

Терапия на маточната шийка:

Да

Не

Ако е да, какви

Електро-

Термо-

Колко пъти

Кога

Конизация на маточната шийка (кога):
Хистологична диагноза:
Дата:

Крио-

Гинеколог:
(име, подпис и печат)

Лазер
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8. Резултат от гинекологично цитологично изследване
Лечебно заведение:
(адрес, телефон, е-mail):
Регистрационен № на лечебното заведение
Код на специалността

УИН на лекаря

Код на извършено МДД
РЕЗУЛТАТ ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНО ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Име на пациент:
ЕГН:
Адрес:
РЕЗУЛТАТ №

От цитологично изследване на материал от:

1/ Порцио (ектоцервикс) №

2/ Цервикален канал (ендоцервикс) №

3/ Ендометрим №

4/ Влагалище №

5/ Вулва №

ГРУПА ПО ПАПАНИКОЛАУ
І

ІІ

ІІІА

ІІІБ

ІV

V

БЕТЕЗДА ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА:
АДЕКВАТНОСТ НА ЦИТОНАМАЗК АТА
А. Задоволителна
Б. Задоволителна, но ограничена от:
Кръв

Микроорганизми

Левкоцити

В. Незадоволителна поради:
Лоша фиксация

Липса на плоски клетки

Метапластични клетки

Липса на ендоцервикални елементи

Цилиндрични клетки, слуз

Г. К АТЕГОРИИ:
Клетки в норма
Клетъчни промени, свързани със:
Трихомони

Кандида

Clue cells

Коки

Бактерии

HSV

CMV

Атрофия

Радиация

Маточни песари

Д. Плоскоклетъчни интраепителни лезии (ПИЛ) Ектоцервикс:
1/ Атипични с неясна степен

2/ Нискостепенни ПИЛ

3/ Високостепенни ПИЛ

4/ Плоскоклетъчен карцином

Е. Клетъчни промени в жлезните клетки (Ендоцервикс/Ендометрим):
1/ Ендометриални при жени в менопауза
3/ Аденокарцином

2/ Атипични, с неясна степен

а/ Ендоцервикален

в/ Извънматочен

б/ Ендометриален

г/ С неясен произход

Ж. Други малигнени тумори:
З. Препоръчителни изследвания:
1/ Колпоскопия
4/ Биопсия

2/ Сепарирано абразио
5/ Имуноцитохистохимия – p16/Ki67

3/ Цервикално абразио
6/ HPV анализ

Следваща цитонамазка:
след 1 мес.

след 3 мес.

Дата:

Патолог:
(име, подпис, печат)

9832

след 6 мес.

след 12 мес.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА

за балансиране на пазара на природен газ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тези правила определят:
1. реда и начина за подаване на заявки и
коригиращи заявки за пренос, обработване,
отхвърляне, съгласуване с оператори на съседни преносни системи и потвърждаване на
заявки и коригиращи заявки за пренос от
оператора на преносна система (оператора,
ОПС) в точките на междусистемно свързване;
2. реда и начина за подаване на заявки и
коригиращи заявки за пренос, обработване,
отхвърляне и потвърждаване на заявки и
коригиращи заявки за пренос от оператора
във вътрешни входни и изходни точки на
газопреносните мрежи;
3. условията и начина за общ обмен на
данни с ползвателите на мрежите във връзка
с процеса на подаване на заявки и коригиращи заявки;
4. начина на предоставяне на информация
относно балансовия статус на ползвателите
от оператора;
5. реда и начина за използване на виртуална
търговска точка (ВТТ) за осъществяване на
сделки с природен газ и подаване на уведомления за сделка;
6. разпределянето на начални и крайни
дисбаланси по ползватели, сетълмент и фактуриране на дисбаланси;
7. условията и начина за извършване от
оператора на физическо (оперативно, остатъчно) балансиране на газопреносните мрежи.
Чл. 2. Правилата имат за цел създаване на
режим на балансиране при временни мерки
съгласно Доклада за прилагане на временни
мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26.03.2014 г. за установяване на
Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, одобрен с Решение № ВМ-1
от 29.09.2015 г. на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР), при който:
1. операторът в качеството му на балансьор
извършва търговско балансиране на пазара
на природен газ, което представлява компенсиране на разликите между количеството
природен газ, подадено от даден ползвател на
газопреносната мрежа на входните точки, и
количеството природен газ, изтеглено от този
ползвател през изходните точки на мрежата за
един газов ден; балансьорът купува и продава
природен газ за балансиране с цел покриване
на индивидуалните дисбаланси на ползвателите
на газопреносните мрежи;
2. операторът е отговорен за физическото балансиране на газопреносната мрежа
като съвкупност от дейности, чрез които се
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осигурява ефективното функциониране на
газопреносната мрежа в реално време, така
че по всяко време да осигури преноса на
природен газ от входните точки на мрежата
до изходните, с оглед ефективно и безопасно
функциониране на мрежата и поддържането є
в експлоатационните є граници; физическото
балансиране включва дейности, свързани с физическо компенсиране на търговски дисбаланси
(остатъчно балансиране), и дейности, свързани
с осигуряване на оперативния интегритет на
мрежата (оперативни мерки); физическото
балансиране на мрежата е функция на търговското балансиране;
3. ползвателите са отговорни за осигуряване на баланс между входящите и изходящите
потоци в своето балансово портфолио; за допуснатите от ползвателите дневни дисбаланси
се заплаща такса за дисбаланс; ползвателите
могат да търгуват с природен газ на виртуална
търговска точка, за да намалят размера на
своя дисбаланс;
4. са отразени действителните нужди на
системата при отчитане на наличните ресурси
на оператора и ползвателите са стимулирани да балансират ефективно балансовите си
портфолиа;
5. се въвежда финансово изчистване на
възникналите дневни дисбаланси на ползвателите, като се използва толеранс;
6. операторът извършва остатъчното балансиране чрез действия за балансиране;
7. операторът изпълнява задълженията
си да осигурява необходимата информация
на ползвателите, за да имат възможност да
предприемат коригиращи действия за промяна на газовия поток в рамките на деня, с
цел ефективно управление на риска, свързан
с режима на балансиране.
Чл. 3. Правилата се прилагат по отношение на балансовите зони на газопреносните
мрежи на територията на Република България – национална балансова зона и транзитна
балансова зона.
Г л а в а

в т о р а

ЗАЯВКИ И КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ ЗА ПРЕНОС В ТОЧКИТЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНО
СВЪРЗВАНЕ
Чл. 4. Заявките и коригиращите заявки за
пренос в точките на междусистемно свързване
съдържат най-малко следните данни:
1. точката на междусистемно свързване;
2. посоката на газовия поток;
3. идентификационните данни на ползвателя
и/или на балансовото му портфолио;
4. идентификационните данни на контрагента, на ползвателя и/или на балансовото
портфолио на контрагента;
5. началния и крайния час на газовия поток, за който е подадена дневна заявка или
дневна коригираща заявка (началото и края
на газов ден D);
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6. газов ден D, за който се отнася заявката;
7. количеството природен газ, което се
заявява от ползвателя за пренос през газов
ден D.
Чл. 5. Ред за подаване и обработване на
дневни заявки:
1. ползвателите имат право да подават до
оператора дневна заявка за газов ден D не
по-късно от 15,00 ч. в газов ден D-1;
2. операторът взема предвид последната
дневна заявка, която е получил от ползвателя
преди 15,00 ч. в газов ден D-1;
3. срокът за обработване на дневна заявка е от 15,00 ч. до 17,00 ч. в газов ден D-1; в
този срок операторът изпраща съобщението
за потвърдените количества до ползвателя;
4. при липса на действителна заявка, подадена от ползвателя до 15,00 ч., операторът
прилага правилото за подаване на заявки по
подразбиране „последно потвърдена заявка“
до размера на разпределения дневен капацитет за ден D.
Чл. 6. Ред за подаване и обработване на
дневни коригиращи заявки:
1. ползвателите имат право да подават
дневни коригиращи заявки в срока за подаване на коригиращи заявки, който започва
в 17,00 ч. в газов ден D-1 и изтича три часа
преди края на газов ден D;
2. операторът започва цикъл за обработване
на дневни коригиращи заявки за газов ден D
в началото на всеки час в рамките на срока
по т. 1, като първият цикъл за обработване
започва в 18,00 ч. в газов ден D-1;
3. във всеки цикъл за обработване на дневни
коригиращи заявки операторът взема предвид
последната коригираща заявка, която е получил от ползвателя преди началото на цикъла;
4. операторът изпраща съобщението за потвърдените дневни количества до ползвателя
след прилагане на процедурата по чл. 8 в срок
до два часа от началото на всеки цикъл за
обработване на коригиращи заявки;
5. за целите на изчисленията за обработване на заявката се приема, че количествата,
заявени за пренос до края на газов ден D,
са равномерно разпределени за всеки час до
края на газов ден D.
Чл. 7. Ред и условия за отхвърляне на дневни
заявки и дневни коригиращи заявки или промяна на заявеното количество природен газ:
1. операторът може да отхвърли дневна
заявка или дневна коригираща заявка до два
часа от началото на срока за обработване
на дневна заявка или от началото на всеки
цикъл за обработване на дневни коригиращи
заявки в следните случаи:
а) когато не отговаря на изискванията за
съдържанието є по чл. 4;
б) когато е подадена от лице, което не е
ползвател;
в) когато приемането на заявката би довело до отрицателни заявени количества за
оставащото време от газовия ден;
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г) когато заявката надвишава разпределения
капацитет на ползвателя;
2. операторът може да отхвърли дневна
коригираща заявка, когато надвишава разпределения капацитет на ползвателя за оставащите часове, до два часа след началото
на всеки цикъл за обработване на дневни
коригиращи заявки, освен ако тази дневна
коригираща заявка се подава за заявяване
на прекъсваем капацитет, когато такъв се
предлага от оператора;
3. операторът може да отхвърли дневна
коригираща заявка до два часа след началото на всеки цикъл за обработване на дневни
коригиращи заявки, когато не отговаря на
наложените от оператора задължения в рамките на деня за ползвателите;
4. операторът не може да отхвърли дневна заявка или дневна коригираща заявка на
ползвател на мрежата само защото предвидените входящи количества на този ползвател
не са равни на предвидените му изходящи
количества;
5. операторът използва количеството по
последната потвърдена заявка на ползвателя, когато дневна коригираща заявка бъде
отхвърлена;
6. операторът може да променя дневна
заявка и дневна коригираща заявка само
при извънредни обстоятелства или аварийни ситуации, когато има явна опасност за
сигурността и стабилността на системата;
операторът уведомява КЕВР и ползвателите
за всяко предприето такова действие.
Чл. 8. Ред за съгласуване на заявките с
операторите на съседни преносни системи:
1. в случай че операторите не са се съгласили на други условия в споразумението им
за междусистемно свързване, дневните заявки
и дневните коригиращи заявки се управляват от двата съседни оператора в точките на
междусистемно свързване в съответствие със
следните основни правила:
a) при сравняване на заявките, подадени
към двата оператора, се прилага правилото за
одобряване на по-малкото от двете количества;
б) операторът, под чийто контрол е оборудването за управление на газовия поток,
изпълнява функцията на съгласуващ оператор на преносна система, а другият оператор
изпълнява функцията на иницииращ процеса
оператор;
в) операторите вземат предвид всяко временно намаляване на капацитета от едната
или от двете страни на точката на междусистемно свързване;
2. операт ори т е извършват п роцеса на
съгласуване при спазване на следната последователност:
а) иницииращият оператор изчислява и
изпраща обработената заявка за количествата
природен газ („обработените количества“) на
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съгласуващия оператор до четиридесет и пет
минути от началото на срока за обработване
на дневна заявка или от началото на всеки
цикъл за обработване на дневни коригиращи
заявки;
б) съгласуващият оператор изчислява и
изпраща потвърдените количества природен
газ на иницииращия оператор до деветдесет
минути от началото на срока за обработване
на дневна заявка или от началото на всеки
цикъл за обработване на дневни коригиращи
заявки;
в) двата оператора изпращат потвърдените
количества природен газ на ползвателите и
изготвят график за газовия поток през точката
на междусистемно свързване до два часа от
началото на срока за обработване на дневна
заявка или от началото на всеки цикъл за
обработване на дневни коригиращи заявки;
3. подготвителният период за изпълнение на
дневна заявка или дневна коригираща заявка
от оператора е два часа от началото на срока
за обработване на дневна заявка, съответно
от началото на всеки цикъл за обработване
на дневни коригиращи заявки.
Г л а в а

т р е т а

ЗА ЯВК И И КОРИГИРА ЩИ ЗА ЯВК И ЗА
ПРЕНОС ВЪВ ВЪТ РЕШНИ ВХОДНИ И
ИЗХОДНИ ТОЧКИ НА ГАЗОПРЕНОСНИТЕ
МРЕЖИ
Чл. 9. Заявките и коригиращите заявки във
вътрешните входни и изходните точки към
потребители в страната съдържат най-малко
следните данни:
1. точката от мрежата;
2. посоката на газовия поток;
3. идентификационните данни на ползвателя
и/или на балансовото му портфолио;
4. началния и крайния час на газовия поток, за който е подадена дневна заявка или
дневна коригираща заявка (началото и края
на газов ден D);
5. газов ден D, за който се отнася заявката;
6. количеството природен газ, което се
заявява от ползвателя за пренос през газов
ден D.
Чл. 10. Ред за подаване и обработване на
дневни заявки:
1. ползвателите имат правото да подават
до оператора дневна заявка за газов ден D не
по-късно от 15,00 ч. в газов ден D-1;
2. операторът взема предвид последната
дневна заявка, която е получил от ползвателя
преди 15,00 ч. в газов ден D-1;
3. срокът за обработване на дневна заявка е от 15,00 ч. до 17,00 ч. в газов ден D-1; в
този срок операторът изпраща съобщението
за потвърдените количества до ползвателя;
4. при липса на действителна заявка, подадена от ползвателя до 15,00 ч., операторът
прилага правилото за подаване на заявки по
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подразбиране „последно потвърдена заявка“
до размера на разпределения дневен капацитет за ден D.
Чл. 11. Ред за подаване и обработване на
дневни коригиращи заявки:
1. ползвателите имат право да подават
дневни коригиращи заявки в срока за подаване на коригиращи заявки, който започва
в 17,00 ч. в газов ден D-1 и изтича три часа
преди края на газов ден D;
2. операторът започва цикъл за обработване
на дневни коригиращи заявки за газов ден D
в началото на всеки час в рамките на срока
по т. 1, като първият цикъл за обработване
започва в 18,00 ч. в газов ден D-1;
3. във всеки цикъл за обработване на дневни
коригиращи заявки операторът взема предвид
последната коригираща заявка, която е получил от ползвателя преди началото на цикъла;
4. операторът изпраща съобщението за
потвърдените дневни количества до ползвателя в срок до два часа от началото на всеки
цикъл за обработване на коригиращи заявки;
5. за целите на изчисленията се приема,
че количествата, заявени за пренос до края
на газоден D, са равномерно разпределени
за всеки час.
Чл. 12. Ред и условия за отхвърляне на
дневни заявки и дневни коригиращи заявки
или промяна на заявеното количество природен газ:
1. операторът може да отхвърли дневна
заявка или дневна коригираща заявка до два
часа от началото на срока за обработване
на дневна заявка или от началото на всеки
цикъл за обработване на дневна коригираща
заявка в следните случаи:
а) когато не отговаря на изискванията за
съдържанието є по чл. 9;
б) когато е подадена от лице, което не е
ползвател;
в) когато приемането на заявката би довело до отрицателни заявени количества за
оставащото време от газовия ден;
г) когато заявката надвишава разпределения
капацитет на ползвателя;
2. операторът може да отхвърли дневна коригираща заявка, когато надвишава
разпределения капацитет на ползвателя за
оставащите часове, до два часа от началото
на всеки цикъл за обработване на дневни
коригиращи заявки, освен ако тази дневна
коригираща заявка се подава за заявяване
на прекъсваем капацитет, когато такъв се
предлага от оператора;
3. операторът може да отхвърли дневна
коригираща заявка до два часа след началото на всеки цикъл за обработване на дневни
коригиращи заявки, когато тя не отговаря
на наложените от оператора задължения в
рамките на деня;
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4. операторът не може да отхвърли дневна заявка или дневна коригираща заявка на
ползвател на мрежата само защото предвидените входящи количества на този ползвател
не са равни на предвидените му изходящи
количества;
5. когато дневна коригираща заявка бъде
отхвърлена, операторът използва последното потвърдено количество на ползвателя до
размера на разпределения дневен капацитет
за ден D;
6. операторът може да променя количеството природен газ, заявено със заявка и дневна
коригираща заявка, само при извънредни
обстоятелства или аварийни ситуации, когато
има явна опасност за сигурността и стабилността на системата; операторът на преносната
система уведомява КЕВР и ползвателите за
всяко предприето такова действие.
Чл. 13. (1) Операторът изпраща потвърдените количества природен газ на ползвателите и изготвя график за газовия поток за
съответната точка до два часа от началото на
срока за обработване на дневна заявка или
от началото на всеки цикъл за обработване
на дневна коригираща заявка.
(2) Подготвителният период за изпълнение
на заявка или дневна коригираща заявка от
оператора е два часа от началото на срока
за обработване на дневна заявка, съответно
от началото на всеки цикъл за обработване
на дневна коригираща заявка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЩ ОБМЕН НА ДАННИ С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Чл. 14. За комуникация в процеса на подаване, обработване и потвърждаване на заявки
и коригиращи заявки операторът въвежда и
използва поне един от следните видове обмен
на данни:
1. основан на документи обмен на данни,
при който данните се поместват във файлове,
които се обменят автоматично между съответните информационни системи;
2. интерактивен обмен на данни, при който
данните се обменят в диалогов режим чрез
уеббазирано приложение посредством браузър.
Чл. 15. (1) За всеки от видовете обмен на
данни се използват следните общи решения
за обмен на данни, състоящи се от протокол,
форма на данните и мрежа:
1. за основания на документи обмен на
данни:
a) протокол: AS2/AS4;
б) формат на данните: Edig@s-XML;
2. за интегрирания обмен на данни:
а) протокол: HTTP/S-SOAP;
б) формат на данните: Edig@s-XML;
3. протокол за интерактивен обмен на
данни: HTTP/S.
(2) За всички видове обмен на данни мрежата е интернет.
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Г л а в а

п е т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАЛАНСОВИЯ СТАТУС НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Чл. 16. Операторът осигурява навременна
и надеждна информация относно балансовия
статус на ползвателите с цел осигуряване на
възможност на всеки ползвател да предприема
необходимите действия за коригиране на газовите си потоци за постигане на съответствие
между количествата природен газ, които подава в газопреносната мрежа, и количествата,
които изтегля от мрежата през съответния
ден, така че да минимизира дисбаланса си и
необходимостта от предприемане на действия
по физическо (остатъчно) балансиране.
Чл. 17. За осъществяване на комуникация
с ползвателите операторът разработва и използва уеббазиран клиентски портал – платформа за публикуване на данни и обмен на
информация.
Чл. 18. Ползвателите са длъжни да осигурят за своя сметка техническо оборудване и
софтуер за обмен на данни с оператора.
Ч л. 19. Операт орът п ри лага схема за
предоставяне на информация за входящите
и изходящите количества природен газ на
ползвателя за газовия ден, при която:
1. по отношение на измерваните в рамките
на деня входящи и изходящи количества от и
към зоната за балансиране в случаите, когато
разпределеното количество на ползвателя на
мрежата е равно на потвърденото, операторът
не е задължен да предоставя друга информация
освен сведенията за потвърденото количество;
2. във всички останали случаи за ежедневно
и неежедневно измервани входящи и изходящи
количества в газов ден D операторът предоставя на всеки ползвател най-малко два пъти
на ден, в 12,30 ч. и в 16,30 ч., актуализирани
сведения за измерените или разпределената
му част от измерените количества, най-малко за общите измервани входящи и общите
изходящи потоци, като всяко актуализирано
сведение се отнася до газовите потоци от
началото на газов ден D;
3. всяка актуализирана информация се
предоставя в срок до два часа от края на
последния час на газовите потоци;
4. не по-късно от 13,00 ч. на газов ден D+1
операторът предоставя на всеки ползвател
информация за разпределените му начални
входящи и изходящи количества за газов
ден D и за началния размер на дневния му
дисбаланс;
5. операторът предоставя на всеки ползвател
на мрежата информация за разпределените
му крайни входящи и изходящи количества
и за крайния размер на дневния дисбаланс
до 17,00 ч. на 4-то число от месеца, следващ
отчетния.
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Г л а в а

ш е с т а

ВИРТУАЛНА ТЪРГОВСК А ТОЧК А. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА СДЕЛК А
Чл. 20. Операторът въвежда и поддържа
виртуални търговски точки за всяка от балансовите зони на газопреносните мрежи на
територията на Република България.
Чл. 21. Ползвателите на мрежата и търговците на природен газ могат да продават
и купуват природен газ, използвайки ВТТ
за съответната балансова зона, в т. ч. с цел
минимизиране на дисбалансите по своите
балансови сметки.
Чл. 22. При необходимост от предприемане
на балансиращи действия от страна на оператора той също може да търгува природен
газ на ВТТ.
Чл. 23. Сделките за покупка и продажба
на природен газ във ВТТ са по свободно договорени между страните цени.
Чл. 24. (1) Сключването на договор за
участие на виртуална търговска точка между
оператора, от една страна, и ползвателите,
притежаващи капацитет за пренос, и други
регистрирани на ВТТ търговци, от друга,
дава право на ползвателите и търговците да
търгуват на ВТТ като регистрирани ползватели и да подават уведомления за смяна на
собствеността на природния газ до оператора.
(2) Договорите за участие на ВТТ се публикуват от оператора и съдържат най-малко
следното:
1. предмет на договора, права и задължения
на страните по него;
2. начин на определяне на цените при
сделките на ВТТ;
3. цена за участие, срокове и начин на
фактуриране и плащане;
4. условия, ред и срокове за оперативен
обмен на информация за сключване на сделките на ВТТ;
5. санкции при неизпълнение на задължения на страните по договорите.
(3) Операторът публикува на своята интернет страница най-малко следната информация
за виртуалната търговска точка:
1. списък на регистрираните участници с
информация за наименованието, идентификационния номер, датата на регистрация и
данни за статуса;
2. общия брой на извършените сделки с
природен газ за балансиране за газовия месец не по-късно от 10-о число на следващия
газов месец;
3. обема на физически закупения и продаден природен газ за балансиране на ВТТ.
(4) Операторът е длъжен да актуализира
информацията по ал. 3.
Чл. 25. Ред и начин за подаване на уведомления за сделка до оператора:
1. прехвърлянето на собствеността на природния газ между две балансови портфолиа на
регистрирани ползватели на ВТТ в рамките
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на една зона за балансиране се извършва
чрез подаване на уведомления за сделка за
продажба и за сделка за покупка, подавани
до оператора за съответния газов ден – за ден
напред или в рамките на газовия ден;
2. графикът за подаване, оттегляне и изменение на уведомленията за сделка се определя
от оператора и се публикува на интернет
страницата му;
3. времето за обработка на уведомленията
за сделка от оператора е до два часа, след
което на регистрирания ползвател се изпраща
потвърждение по електронната поща;
4. всяко уведомление за сделка на ВТТ
трябва да съдържа най-малко следните данни:
а) сделка ID (уникален номер);
б) газовия ден, за който се търгува природният газ;
в) контрагенти (кодове)/съответните балансови портфолиа;
г) дата и час на сключване на сделката;
д) тип сделка (покупка/продажба);
е) количество [....] kWh;
5. ако операторът получи съответстващ
набор от уведомления за сделка за покупка
и сделка за продажба и ако количествата по
уведомленията са равни, той разпределя количествата по уведомленията по съответните
портфолиа:
а) като изходящо количество за балансовото
портфолио на ползвателя, подаващ уведомлението за сделка за продажба;
б) като входящо количество за балансовото
портфолио на ползвателя, подаващ уведомлението за сделка за покупка;
6. когато количествата по уведомленията не
са равни, операторът разпределя по-ниското
от двете посочени количества в уведомленията за сделка;
7. всеки регистриран ползвател на ВТТ може
да подаде уведомление за сделка в газов ден,
независимо дали е подал заявка за пренос на
входни и изходни точки за същия газов ден;
8. количеството природен газ, посочено
в уведомлението за сделка, следва да бъде
включено в дневната заявка или в дневната
коригираща заявка.
Г л а в а

с е д м а

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСБАЛАНСИ ПО
ПОЛЗВАТЕЛИ. СЕТЪЛМЕНТ И ФАКТУРИРАНЕ НА ДИСБАЛАНСИ
Чл. 26. Балансьорът предоставя информация на уеббазирания клиентски портал за
статуса на балансовата сметка на ползвателите
за газов ден D на ниво оперативна информация съгласно чл. 19 с цел да предприемат
навременни корективни действия, а именно:
да подадат коригиращи заявки или да сключат сделка за прехвърляне собствеността на
природния газ на ВТТ за минимизиране на
дисбаланса си за съответния ден.

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

Чл. 27. В случай че не са предприети корективни действия и/или е налице дисбаланс,
операторът определя размера на началния и
крайния дисбаланс по начина и реда, определени в Методиката за определяне на дневна
такса за дисбаланс по чл. 11, ал. 3 от Правилата за търговия с природен газ.
Чл. 28. (1) Всички дневни дисбаланси
подлежат на финансово изчистване от/към
балансовата сметка на съответния ползвател.
(2) Натрупаните по финансовата сметка
такси за дисба ланс се изчист ват к ъм/от
ползвателите на месечна база. Издаването
на фактура от балансьора или ползвателя се
извършва по реда на Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс.
(3) В началото на всеки месец финансовата
сметка се нулира, като в нея започват да се
натрупват дневните такси за дисбаланс за
новия месец.
Г л а в а

о с м а

ОПЕРАТИВНО БАЛАНСИРАНЕ
Чл. 29. Оперативното балансиране на газопреносната мрежа е физическо компенсиране на разликите между общите количества
природен газ, доставени на входните точки на
газопреносната мрежа, и общите количества
природен газ, изтеглени от газопреносната
мрежа за същия период. Операторът на газопреносната мрежа предприема действия
за промяна на входящите или изходящите
количества природен газ с цел да поддържа
газопреносната мрежа в експлоатационните
є граници.
Чл. 30. Физически дисбаланс на газо
преносната мрежа е налице, когато общите
входящи в мрежата количества природен газ,
подадени от всички ползватели, се различават
от общите изходящи количества от мрежата
през съответния ден.
Чл. 31. При наличие на физически дисбаланс
на мрежата операторът извършва действия за
балансиране:
1. сключва краткосрочни (за ден напред
и в рамките на деня) сделки за прехвърляне
собствеността на природен газ с другите участ
ници на пазара за балансиране посредством
ВТТ; сделките се сключват при най-ниска
предложена цена при покупка и най-висока
при продажба;
2. съхранява и/или използва количества
природен газ в газопреносната мрежа (лайн
пек);
3. съхранява и/или използва количества
природен газ във/от съоръжение за съхранение
на природен газ;
4. използва услуги по балансиране, като
има правото да сключва договори за доставка
на природен газ на вход на газопреносната
мрежа с максимален срок на действие една
година; договорите могат да бъдат сключвани
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след провеждане на прозрачна, недискриминационна и пазарно основана процедура съобразно максималния размер на възможните
дисбаланси на природен газ в газопреносната
мрежа; операторът ежегодно анализира използването на услуги по балансиране в сравнение
с използването на краткосрочни продукти на
ВТТ и публикува данни за извършените от
него процедури за услуги по балансиране.
Чл. 32. В случай на обективна невъзможност операторът да предприеме действия за
балансиране по чл. 31 и кумулативният дисбаланс на газопреносната мрежа надвиши
определена от оператора граница, което води
до невъзможност да се балансира физически
преносната система и/или се застраши целостта и безопасната є експлоатация, операторът
предприема действия съобразно раздел VІ
от Правилата за управление и технически
правила на газопреносните мрежи и/или
Наредба № 10 от 2004 г. за реда за въвеждане
на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството
или снабдяването с електрическа енергия,
топлинна енергия и природен газ. Границата
на кумулативния дисбаланс се определя и публикува на интернет страницата на оператора.
Г л а в а

д е в е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ
Чл. 33. Операторът може да налага на
ползвателите задължения в рамките на деня,
за да стимулира ползвателите да управляват
салдото по баланса си в рамките на деня с
цел гарантиране на целостта на преносната
мрежа и минимизиране на необходимостта
от извършване на действия за балансиране
от оператора.
Чл. 34. Без да засяга правото на КЕВР да
вземе решение по своя инициатива, операторът може да отправя до КЕВР предложение
за налагане на задължения в рамките на
деня по реда на чл. 26 от Регламент (ЕС)
№ 312/2014 на Комисията от 26.03.2014 г. за
установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи. Операторът
може да предложи различни задължения в
рамките на деня за различните категории
входни или изходни точки с цел осигуряване
на по-ефективни стимули за различните категории ползватели на мрежата.
Чл. 35. Правилата могат да бъдат изменяни
по инициатива на КЕВР или по предложение
на оператора на газопреносната система/
балансьора.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Балансово портфолио“ е съвкупността
от входящите и изходящите количества природен газ на ползвател на мрежата.
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2. „Виртуална търговска точка (ВТТ)“ е
нефизическа точка, чрез която регистрираните ползватели на виртуалната точка могат
да прехвърлят помежду си собствеността на
природния газ.
3. „Дисбаланс“ е разликата между количествата природен газ, разпределени на ползвател
на входните точки на преносната мрежа, и
количествата природен газ, разпределени на
ползвателя на изходните точки на мрежата,
за съответния газов ден, като се вземе предвид природния газ за оперативни нужди и
сделките, сключени във виртуална търговска
точка. Дисбалансът може да има положителен
и отрицателен знак. Количествата на дневния
дисбаланс се изразяват в kWh.
4. „Действие за балансиране“ е действие,
което се предприема от оператора за промяна
на входящите или изходящите потоци във
или от преносната мрежа, с изключение на
действията, свързани с природен газ, който
не е отчетен като изтеглен от системата,
и природен газ, използван от оператора на
преносната система с цел експлоатация на
системата.
5. „Зона за балансиране“ е входно-изходна
система, по отношение на която важи специален режим за балансиране.
6. „Задължение в рамките на деня“ е набор
от правила относно входящите и изходящите
количества на ползвателите на мрежата в
рамките на газовия ден, наложени от оператор
на преносна система спрямо ползвателите,
съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 312/2014
на Комисията от 26.03.2014 г. за установяване
на Мрежов кодекс за балансиране на газо
преносните мрежи.
7. „Количество по уведомление за сделка“
е количество природен газ, предавано между оператор и ползвател или ползватели на
мрежата или между балансови портфолиа
според случая.
8. „Подготвителен период“ е период от
два часа с начало първия кръгъл час след
получаване на заявката, след изтичането на
който започва действителното изпълнение
на заявката.
9. „Ползвател на мрежата“ е всяко физическо или юридическо лице, регистрирано от
мрежовите оператори като ползвател на преносна мрежа, което възнамерява да използва
услугите по преноса.
10. „Потвърдено количество“ е количество
природен газ, за което операторът е потвърдил,
че по график е планирано или препланирано
да бъде пренесено в газов ден D.
11. „Разпределено количество“ е количество природен газ, което е записано на
даден ползвател на мрежата от оператор на
преносна система като входящо или изходящо
количество, изразено в kWh.
12. „Регистрирани ползватели на виртуална
търговска точка“ са ползватели на мрежата,
притежаващи капацитет за пренос, и търговци
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на природен газ, които имат сключен договор
за участие на виртуалната търговска точка
с оператора.
13. „Схема за предоставяне на информация“
е схема, при която информацията за ежедневно и неежедневно измерваните изходящи
количества се основава на разпределяне на
измерените потоци през газовия ден, съгласно Вариант 1 на схемите по Регламент (ЕС)
№ 312/2014 на Комисията от 26.03.2014 г. за
установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи.
14. „Услуга по балансиране“ е услуга, която
се предоставя на оператор по договор за газ,
необходим за посрещане на краткосрочните
колебания на търсенето и предлагането на
газ, и която не е краткосрочен стандартизиран продукт.
15. „Цикъл за обработване на дневни коригиращи заявки“ е процесът, който се извършва от оператора на преносната система и
с който той предава на ползвател на мрежата
съобщението за потвърдените количества.
Цикълът на обработване на коригираща заявка започва в началото на първия кръгъл
час след получаване на коригираща заявка.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тези правила са приети от КЕВР с
решение по протокол № 227 от 30.11.2016 г.
на основание чл. 12, ал. 8 от Правилата за
търговия с природен газ и в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014
на Комисията от 26.03.2014 г. за установяване
на Мрежов кодекс за балансиране на газо
преносните мрежи.
§ 3. Тези правила влизат в сила от деня
на постановяване на решението на КЕВР за
приемането им.
§ 4. Тези правила се прилагат не по-рано
от 1.01.2017 г.
Председател:
Иван Иванов
9923

Прави ла за изменение и допъ лнение на
Правилата за търговия с природен газ (ДВ,
бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общественият доставчик, доставящите
предприятия и търговците при сключване на
договори за доставка на природен газ уведомяват писмено оператора на газопреносната
мрежа и съответния оператор на газоразпределителната мрежа за сключените от тях
договори за доставка в срок не по-късно от
датата на ефективното изпълнение на договора
за доставката.“
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2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) след думата „съдържа“ се добавя изразът
„най-малко следните данни“;
б) в т. 3 думите „в хил. куб. м и“ и „както
и минимален и максимален часов разход“ се
заличават.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Сделки с природен газ могат да се
сключват и след договаряне на електронна
платформа.“
2. Алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, като
в ал. 10 се създава т. 5:
„5. покупка и продажба на природен газ
за балансиране.“
§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 6 след думата „санкции“ се добавя „извън договорените“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „с оператор
на газопреносна мрежа и/или газоразпределителна мрежа, от една страна, и обществения доставчик, клиенти, присъединени към
газопреносната и/или газоразпределителната
мрежа, търговци на природен газ и доставящи
предприятия, от друга страна,“ се заличават;
б) в т. 1 думите „програма за пренос и
количества природен газ“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договор за пренос по газопреносна
мрежа не се сключва с лица, които се намират
в производство по ликвидация, обявени са в
несъстоятелност или се намират в производство по установяване на несъстоятелност, а
ако са чуждестранни лица – се намират в
подобни процедури съгласно националното
им законодателство.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 става основен текст и се изменя така:
„Чл. 9. Операторът на газопреносната или
газоразпределителната мрежа администрира
сделките с природен газ, включително сделките
с природен газ при свободно договорени цени,
чиято доставка се извършва по газопреносната
или газоразпределителната мрежа, на която
е собственик и/или оператор.“
2. Алинеи 2 и 3 се заличават.
§ 6. В чл. 11, ал. 6 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думата „балансиращи“
се заменя с „балансови“.
2. В изречение четвърто думите „определя“ и „публикува“ се заменят съответно с
„въвежда“ и „поддържа“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изразът „Операторът на газо
преносна мрежа“ се заменя с „Балансьорът“.
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2. В ал. 5 думата „балансиращата“ се заменя с „балансовата“.
3. В ал. 6 изразът „в деня, следващ отчетния“
се заменя с „по реда и условията на Правилата
за балансиране на пазара на природен газ“.
4. Алинея 7 се заличава.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 7.
6. Създава се нова ал. 8:
„(8) Редът, начинът и сроковете за подаване
на заявки и коригиращи заявки за пренос от
ползвателите на мрежата, за обработване,
както и за потвърждаването или отхвърлянето
им се уреждат в правилата по ал. 7.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „балансираща“ се заменя
с „балансова“.
2. В ал. 2 думата „балансираща“ се заменя
с „балансова“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всеки ползвател на газопреносната
мрежа е длъжен да се стреми да поддържа
балансовата си сметка максимално близо до
нула, като за целта предприема действия на
пазара на природен газ за балансиране.“
§ 9. В чл. 17 ал. 1 се заличава и ал. 2 става
основен текст.
§ 10. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) За осигуряване на баланса на газо
преносната мрежа операторът на газопреносна
мрежа може да извършва следните действия:
1. сключва краткосрочни (за ден напред
и в рамките на деня) сделки за прехвърляне собствеността на природен газ с другите
участници на пазара за балансиране посредством виртуална търговска точка; сделките
се сключват при най-ниска предложена цена
при покупка и най-висока – при продажба;
2. съхранява и/или използва количества
природен газ в газопреносната мрежа (лайн
пек);
3. съхранява и/или използва количества
природен газ във/от съоръжение за съхранение
на природен газ;
4. сключва договори за доставка на газ на
вход на газопреносната мрежа въз основа на
прозрачна, недискриминационна и пазарно
основана процедура по най-ниската цена съобразно максималния размер на възможните
дисбаланси на природен газ в газопреносната
мрежа.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На пунктове за приемане/предаване
на природен газ, на които няма сключено
Споразумение за междусистемно свързване по
ал. 2, разпределението се извършва съгласно
процедурите, посочени в чл. 22.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) На пунктове за приемане/предаване
на природен газ, на които е присъединено
доставящо предприятие, разпределението се
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извършва на базата на протокол за разпределение на измерените количества по ползватели, съставен и подписан от доставящото
предприятие. При липса на такъв протокол
разпределението се извършва съгласно процедурите, посочени в чл. 22.“
§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. съгласно съставени и подписани от
присъединения клиент протоколи с всеки един
ползвател на пункта за доставени количества
природен газ в случаите, когато на този пункт
има само един присъединен клиент;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Операторът на газопреносна мрежа
извършва предварително разпределение през
текущия газов ден съгласно процедурите по
ал. 2, т. 4.“
3. Алинея 4 се изменя и допълва така:
„(4) Ползвателите на пункта, съответно
доставящото предприятие и присъединеният
клиент представят на оператора на газопреносна мрежа протоколите по чл. 21, ал. 4 и по
чл. 22, ал. 2, т. 1 и 2 не по-късно от 12,00 ч.
на текущия газов ден за разпределението на
количествата от предходния ден. Сумарното
количество по протоколите за съответния
пункт трябва да е равно на показанието на
средството за търговско измерване на този
пункт.“
4. Алинея 5 се изменя и допълва така:
„(5) Ако протоколите по ал. 4 не бъдат представени в необходимия срок или не отговарят
на изискванията, операторът на газопреносната
мрежа извършва дневното разпределение по
реда на ал. 2, т. 3 или 4. Това разпределение
се извършва до 14,00 ч. на текущия газов ден
за количествата от предходния газов ден.“
5. В ал. 6 се създава изречение второ със
следното съдържание:
„В случаите, когато на пункт има само
един присъединен клиент, който има повече
от един доставчик на природен газ, клиентът
може да посочи кой от неговите доставчици
има статут на балансиращ ползвател, за което
уведомява и оператора.“
6. В ал. 7, изречение първо думите „освен
ако не бъде представено споразумение между
тях“ се заличават.
7. Създава се ал. 9:
„(9) Месечното разпределение на количествата се извършва на база на дневното
разпределение, като при необходимост опе-
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раторът на газопреносна мрежа може да направи корекция на количествата въз основа
на протокол за корекция на показанията на
средство за търговско измерване или поради
други обективни причини. В случаите, когато
операторът направи такава корекция, коригираните количества се разпределят съобразно
дневното разпределение за съответния газов
ден.“
§ 13. В чл. 23 думите „8,00 ч.“ се заменят
със „7,00 ч.“.
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Балансова сметка е сметка за всеки
отделен ползвател на газопреносната мрежа,
в която ежедневно се регистрират дневните
дисбаланси за газовия месец.“
2. В т. 6 думите „8,00 ч.“ се заменят със
„7,00 ч.“.
3. Точка 7 се отменя.
4. В т. 8 думите „8,00 ч.“ се заменят със
„7,00 ч.“.
5. Точка 9 се изменя така:
„9. Газово тримесечие е период от време,
започващ в 7,00 ч. сутринта местно време
на първия ден на месец октомври, януари,
април и юли и завършващ в 7,00 ч. сутринта
на първия ден на всеки последващ януари,
април, юли и октомври съответно.“
6. В т. 10 думите „8,00 ч.“ и „януари“ се
заменят съответно със „7,00 ч.“ и „октомври“.
7. В т. 13 думите „и която може да включва газоразпределителни системи или част от
тях“ се заличават.
8. Създава се т. 14а:
„14а. Количеството природен газ се изчислява в енергийни единици при горна топлина
на изгаряне.“
Заключителни разпоредби
§ 15. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ
влизат в сила от датата на обнародването им
в „Държавен вестник“.
§ 16. Правилата за изменение и допълнение
на Правилата за търговия с природен газ са
приети от Комисията за енергийно и водно
регулиране с решение по т. 2 по протокол
№ 227 от 30.11.2016 г.
Председател:
Иван Иванов
9922

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка поради допусната техническа грешка
в Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.) за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на
Министерския съвет от 1998 г.:
В § 3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 293 от 2016 г. думите „(в
редакцията на тарифата – ДВ, бр. 59 от 2016 г.)“ да се четат „(в редакцията на тарифата – ДВ, бр. 14
от 2015 г.)“.
9975
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
МЕТОДИКА
за определяне на дневна такса за дисбаланс
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази методика определя реда и условията
за изчисляване на размера на дневния дисбаланс
и за образуване и прилагане на дневна такса за
дисбаланс.
Ч л. 2. Ме т од и к ата цел и гара н т и ра не на
формирането на недискриминационни такси за
дисбаланс за ползвателите на газопреносните
мрежи, създавайки стимули за ползвателите на
територията на страната да балансират ефикасно
балансовите си портфолиа. Таксите отразяват реално направени разходи за дейността балансиране.
Чл. 3. Методиката се прилага поотделно по
отношение на балансовите зони на газопреносните
мрежи на територията на Република България.
Чл. 4. (1) Приложимият модел на балансиране
е модел за дневно балансиране, който използва
толеранс и финансово изчистване на възникнали
дневни дисбаланси.
(2) Балансьорът купува и продава природен газ
за балансиране с цел покриване на индивидуалните
дисбаланси на ползвателите на газопреносните
мрежи, подлежащи на балансиране.
Чл. 5. Балансьорът води отделна счетоводна
отчетност по отношение на разходите и активите, с които се извършва дейността балансиране.
Г л а в а

в т о р а

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ДНЕВНИЯ
ДИСБАЛАНС
Чл. 6. За всеки газов ден D балансьорът изчислява начално определено дневно количество
дисбаланс (∆нач), разпределено на ползвател на
следващия ден D+1, чрез изваждане на начално
разпределените количества, изтеглени на изходни точки на балансовата зона от ползвателя, от
начално разпределените количества, подадени на
входни точки на балансовата зона за газовия ден
D от същия ползвател по формулата:
където:

∆нач =

,

е сумата от начално разпределените количества на ползвателя на всички входни точки
в балансовото му портфолио за балансовата зона
през газовия ден D;
– сумата от начално разпределените количества природен газ на ползвателя на всички
изходни точки в балансовото му портфолио за
балансовата зона през газов ден D.

Чл. 7. Балансьорът уведомява всеки ползвател за начално определеното дневно количество
дисбаланс за ден D не по-късно от 13,00 ч. на
следващия газов ден D+1.
Чл. 8. (1) По всяко време между 13,00 ч. на
ден D+1 и 13:00 ч. на четвъртия ден в месеца,
следващ месеца на отчетния ден, начално определеното дневно количество дисбаланс на
ползвателя за всеки газов ден от месеца може
да бъде променено в резултат на промяна на
начално разпределените дневни количества на
входни и изходни точки от балансовото портфолио на ползвателя за съответния газов ден.
Причини за промяна могат да бъдат грешки в
ИТ рутинни процедури, отчитане на протоколи
за разпределение на количествата между ползватели на входни и изходни точки, човешка
грешка или открити отклонения в показанията
на средствата за търговско измерване от допустимия диапазон на точност.
(2) Балансьорът определя на всеки ползвател
крайни количества дисбаланс за всеки газов ден
на предходния месец, след като бъдат направени
крайните разпределения на входните и изходните
количества за балансовата зона за съответния
ден по формулата:
,

където:

1.
е сумата на крайно разпределените
количества на входни точки на ползвателя по
отношение на газовия ден D, определена по
формулата:
=

+

,

– сумата от начално разпределените количества на ползвателя на всички входни точки
в балансовото му портфолио за балансовата зона
за газовия ден D;
– корекция в разпределените дневни количества на входни точки след проведена процедура по преразпределение (положителна или
отрицателна) за газовия ден D;
2.
е сумата на крайно разпределените
количества на изходни точки на ползвателя по
отношение на газовия ден D, определена по
формулата:
=

+

,

– сумата от начално разпределените
количества на мрежовия ползвател на всички
изходни точки в балансовото му портфолио за
балансовата зона за газовия ден D;
– корекция в разпределените дневни
количества на изходни точки след проведена
процедура по преразпределение (положителна
или отрицателна) за газовия ден D.
Чл. 9. (1) Балансьорът съобщава на ползвателя
информация за крайните разпределени дневни
количества дисбаланс за всяка балансова зона не
по-късно от 17,00 ч. на четвъртия ден на газовия
месец, следващ отчетния.
(2) Ако начално определените дневни количества дисбаланс и крайните дневни количества
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дисбаланс, разпределени на ползвателя за всеки
газов ден, са различни, изчислените дневни такси
дисбаланс за всяка балансова зона се преизчисляват с база за изчисление определените крайни
дневни количества дисбаланс.
Чл. 10. (1) Всички дневни дисбаланси за балансовите зони подлежат на финансово изчистване към финансовата сметка на съответния
ползвател, като за всеки ден от месеца салдото
на финансовата сметка се променя със сумите,
изчислени по формулите:
1. за частта от дневния дисбаланс, попадащ в
рамките на предоставения толеранс:
а) в случай че абсолютната стойност на дневния
дисбаланс е по-голяма от изчисления толеранс
за деня D в зависимост от знака на дисбаланса:
;
б) в слу чай че абсолютната стойност на
дневния дисбаланс е по-малка от изчисления
толеранс за деня D:
;
2. за частта от дневния дисбаланс, попадаща извън рамките на предоставения толеранс,
изчислявана, в случай че дневният дисбаланс в
абсолютно изражение е по-голям от изчисления
толеранс за деня D:
а) ако дисбалансът е положителен:
  ;
б) ако дисбалансът е отрицателен:
;
3. съкращенията във формулите по т. 1 и 2
са, както следва:
е сумата на изчистване на дневен дисбаланс
в рамките на толеранса, лв.;
– сумата на изчистване на дневен дисбаланс извън рамките на толеранса, лв.;
– цената на природния газ за балансиране
за деня D, лв./MWh;
– изчислен толеранс за деня D, MWh;
– абсолютна стойност на определен
дисбаланс за деня D, MWh;
МК – малка корекция, %.
(2) Сумите по ал. 1, т. 1 и 2 се добавят към
финансовата сметка на съответния ползвател за
всеки ден от периода на балансиране.
(3) Малката корекция се изразява в % и е в
рамките от 3 % до 10 %.
(4) За първата година от въвеждане на такса за
дисбаланс се определя малка корекция в размер
10 %. За всяка следваща година размерът на малката корекция по ал. 3 може да бъде променян
след одобрение от Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) по обосновано предложение
на балансьора.
Чл. 11. (1) Балансьорът определя абсолютната
стойност на толеранса за всеки ползвател, поотделно за всяка балансова зона, на дневна база,
въз основа на процент от сумарния резервиран
капацитет на изходни точки на балансовата зона
за конкретния ден.
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(2) Балансьорът определя размера на толеранса в процентно изражение всяка газова година,
еднакъв за всички ползватели на газопреносните
мрежи и за балансовите зони, като не може да
бъде по-голям от 5 %.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ
ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ
Чл. 12. (1) За всеки ден от месеца се определя цена на природния газ за балансиране по
формулата:
,
където:
е цената на природния газ за балансиране
за деня D, лв./MWh;
– референтната цена на природния газ за
деня D, лв./MWh;
– разходната компонента на цената на
природния газ за балансиране, лв./MWh.
(2) Референтната цена на природния газ за
деня D се определя за всеки ден от периода на
балансиране по следния начин:
1. при наличие на борса за търговия с природен газ и извършени повече от 10 търговски
сделки за покупка/продажба на природен газ
с обем не по-малък от 65 000 MWh за деня на
отчитане и предходните 2 дни – равна на среднопретеглената за периода цена от извършените
търговски сделки;
2. при неизпълнение на условието по т. 1 – равна на утвърдената на обществения доставчик цена
за продажба на природен газ на крайни снабдители
на природен газ и на клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа, приложима за съответния
ден, без включена цена за достъп и пренос по
газопреносна мрежа.
Чл. 13. Разходната компонента на цената
на природния газ за балансиране е стойност с
положителен или отрицателен знак за единица
дисбаланс, изчислявана от балансьора годишно
по формулата:
,
където:
е разходната компонента на цената на
природния газ за балансиране, лв./MWh;
– необходими годишни приходи за дейността балансиране, лв.;
– годишно прехвърлена сума от сметката
за неутралност при балансиране, лв.;
– очакван сумарен годишен дисбаланс,
общо за всички балансови зони, MWh.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
БАЛАНСИРАНЕ
Чл. 14. Балансьорът изчислява необходими
годишни приходи за дейност та балансиране
ежегодно по формулата:
=

,

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

където:
ОПР са прогнозни оперативни годишни разходи за дейността балансиране на природен газ
за годината на определяне;
Ам – разходи за амортизация на активите, с
които се извършва дейността балансиране, отчетени за предходната отчетна година;
БВ – база на възвръщаемост;
НВ – норма на възвръщаемост на капитала.
Чл. 15. Базата на възвръщаемост се изчислява
по формулата:
,
където:
A е отчетната стойност на активите, с които се
извършва дейността балансиране и имат полезен
живот към края на предходната отчетна година;
Ф – балансовата стойност към края на пред
ходната отчетна година на активите, обслужващи
дейността, които са придобити чрез финансиране
или по безвъзмезден начин, в т. ч. по грантови
схеми, дарения, помощи, от клиенти и др.;
Амн – натрупаната амортизация към края на
предходната отчетна година на активите, с които
се извършва дейността балансиране;
НОК – необходимият оборотен капитал за извършване на дейността балансиране за годината
на определяне.
Чл. 16. (1) Необходимият оборотен капитал
отразява резултатите от проучване за необходимите средства за поддържане на достатъчен размер парични средства за посрещане на текущите
задължения и задълженията към доставчици.
(2) Във връзка с определяне на необходимите
годишни приходи балансьорът извършва проучване за необходимия оборотен капитал.
(3) Оборотният капитал се изчислява на
основата на т. нар. „нетен цикъл на оборотния
капитал“, на база дните, за които балансьорът
възвръща изразходваните парични средства,
пряко свързани с дейността балансиране, чрез
получаването на съответните постъпления.
(4) Необходимият оборотен капитал се определя като част от паричните разходи, пряко свързани с дейност, която да съответства на нетния
цикъл на оборотния капитал за една година, по
следната формула:
,
където:
ГПР са годишни парични разходи;
N ПС – среден брой цикли на паричните средства за една година.
(5) В случай че балансьорът не извърши
проучването, оборотният капитал се определя
като не по-висока стойност от 1/8 от годишните оперативни парични разходи за дейността,
включително разходите за закупуване на оперативен газ и поддържане на запас от него, с
цел извършване на физическо балансиране на
газопреносните мрежи.
Чл. 17. (1) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като норма преди данъчно
облагане. Тя е равна на среднопретеглената цена
на капитала (СПЦК), изчислена за общия капитал
на балансьора по формулата:
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,
където:
НВ е норма на възвръщаемост на капитала
преди данъчно облагане, %;
Дск – дял на собствения капитал в общия
капитал, %;
НВск – норма на възвръщаемост на собствения
капитал след данъчно облагане;
ДС – корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, %;
Дпк – дял на привлечения капитал в общия
капитал, %;
НВпк – норма на възвръщаемост на привлечения капитал.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране
одобрява норма на възвръщаемост на собствения
капитал по предложение на балансьора или определя целева норма на възвръщаемост на капитала.
Г л а в а

п е т а

СМЕТК А ЗА НЕУТРАЛНОСТ ПРИ БАЛАНСИРАНЕ
Чл. 18. Балансьорът води сметка за неутралност, като в края на всяка газова година определя
годишно финансово салдо за дейността балансиране по формулата:
=
–
–
,
където:
са годишните приходи от дейността балансиране, включително приходите от продажба на
излишъци на природен газ, получени в резултат
на извършване на дейността, както и приходите
от разлики в цените на закупен природен газ за
физическо балансиране и реализиран природен
газ за извършване на дейността балансиране;
– годишните разходи за извършване на
дейността:
– разходите за закупуване на природен газ за
физическо балансиране;
– разходите за закупуване на природен газ за
търговско балансиране;
– оперативните разходи за извършване на
дейността;
– годишните амортизации на активите, с които
се извършва дейността;
– разходите от разлики в цените на закупен
природен газ за физическо балансиране и реализиран природен газ за извършване на дейността
балансиране;
– определената възвръщаемост върху базата
за възвръщаемост, изчислена съгласно чл. 15.
Чл. 19. (1) Определеното годишно финансово
салдо от дейността (
) с положителен или
отрицателен знак се натрупва в сметката за
неутралност.
(2) Балансьорът се стреми да постигне нулева
стойност на сметката за неутралност, като в края
на всяка газова година предприема действие за
освобождаване на цялата или на част от натрупаната стойност.
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(3) Балансьорът освобождава/компенсира ежегодно част от натрупаната сума чрез корекция на
разходната компонента на цената на природния
газ за балансиране, като:
1. при положителна стойност на сметката за
неутралност балансьорът може да освободи сума
не по-голяма от определените по чл. 14 необходими годишни приходи за дейността балансиране;
2. при отрицателна стойност на сметката за
балансиране балансьорът може да компенсира
сума в размер не по-голям от два пъти определените по чл. 14 необходими годишни приходи
за дейността балансиране.
(4) Ако след извършване на действията по ал. 3
в сметката остане определена положителна сума,
балансьорът може да я освободи, за да коригира
разходната компонента на цената на природния
газ за балансиране през следващи ценови периоди.
Г л а в а

ш е с т а

СЕТЪЛМЕНТ НА ДИСБАЛАНСИ. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 20. (1) Балансьорът води финансова сметка
за балансиране за всеки ползвател, в която се
натрупват дневните финансови изчиствания на
разпределените дисбаланси за всяка балансова
зона поотделно, съгласно чл. 10. Всички такси
за дисбаланс, предмет на дневните финансови
изчиствания, се осчетоводяват във финансовата
сметка за балансиране.
(2) При определяне на крайни количества на
дисбаланс, различни от начално определените за
даден газов ден, балансьорът преизчислява стойността на финансовата сметка за балансиране,
като отчита определените крайни количества
дисбаланс.
Чл. 21. (1) Натрупаните по финансовата сметка
такси за дисбаланс се изчистват към/от ползвател
на месечна база.
(2) При отрицателно салдо на финансовата
сметка за месеца балансьорът издава фактура на
ползвателя за натрупаната сума в 7-дневен срок
от датата на определяне на крайните дисбаланси.
(3) При положително салдо на финансовата
сметка за месеца ползвателят издава фактура за
натрупаното салдо в 7-дневен срок от датата на
определяне на крайните дисбаланси.
(4) В началото на всеки месец финансовата
сметка се нулира, като в нея започват да се натрупват дневните такси за дисбаланс за новия месец.
Чл. 22. (1) Месечната фактура е на стойност,
определена от всички начисления, отнасящи се
до разпределените дневни количества дисбаланс
за всяка балансова зона поотделно и прилаганите
цени за дисбаланс на дневна база. Ползвателят
заплаща или получава от балансьора резултатната
обща сума в левове.
(2) За определяне на стойността на месечната фактура балансьорът изготвя обобщено
извлечение за сетълмент на дисбаланси по дни
от месеца и балансови зони за всеки ползвател
на газопреносните мрежи в 2-дневен срок от
датата на определяне на крайните дисбаланси. В
същия срок балансьорът изпраща извлечението
по електронната поща или факс на съответния
ползвател.
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(3) В срок до 2 дни от получаване на извлечението ползвателят го подписва и изпраща по
електронна поща или факс на балансьора. В
случай че балансьорът не получи подписаното от
ползвателя месечно извлечение в посочения срок,
за валидно се приема едностранно подписаното
от балансьора месечно извлечение.
(4) Ползвателят има право да оспори извлечението или част от него, както и да представи
допълнителни доказателства, които налагат
промяна на извлечението. Независимо от оспорването ползвателят е длъжен да приеме или
издаде фактура на база на извлечението.
Чл. 23. (1) Всички плащания от/към ползвателя
се извършват чрез банкови преводи по банкови
сметки, посочени от двете страни.
(2) Всички плащания се извършват в левове.
(3) Плащането на месечните факт у ри се
извършва до 25-о число на месеца на издаване
на фактурите и след представяне на надлежно
издадена фактура от издаващата страна.
Г л а в а

с е д м а

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ
НА ЦЕНООБРАЗУВАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ФОРМИРАЩИ ТАКСАТА ЗА ДИСБАЛАНС
Чл. 24. (1) В срок до 2 месеца преди началото
на всяка газова година балансьорът определя
необходими годишни при ходи за дейност та
балансиране по реда на настоящата методика,
сумата за освобождаване/компенсиране от сметката за неутралност при балансиране, размера
на толеранса в проценти съгласно чл. 11, както
и размера на малката корекция в проценти съгласно чл. 10, ал. 3 и 4.
(2) Въз основа на определените стойности
по чл. 14 и чл. 19, ал. 3 и прогнозния сумарен
годишен дисбаланс общо за балансовите зони
балансьорът изчислява разходната компонента
на цената за дисбаланс съгласно чл. 13.
(3) По предложение на балансьора КЕВР утвърждава разходната компонента на цената на
природния газ за балансиране.
(4) В срок не по-кратък от 55 дни преди началото на всяка газова година балансьорът внася
в КЕВР предложението по ал. 3 със заявление,
към което прилага писмена обосновка и доказателства за отделните разходи и за връзката им с
изпълнението на дейността балансиране, както
и други данни, които балансьорът счита за необходимо да представи в подкрепа на подаденото
заявление или изискани от КЕВР.
(5) КЕВР в срок до 15 дни след представяне на
заявлението по ал. 4 на закрито заседание приема доклад и проект на решение и насрочва дата
и час за провеждане на обществено обсъждане
по чл. 14 от Закона за енергетиката на приетия
проект на решение.
(6) Провеждането на процедурата за обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката
започва с оповестяване проекта на решение на
страницата на КЕВР в интернет.
(7) КЕВР обсъжда с балансьора и със заинтересованите лица проекта на решение и определя
14-дневен срок за представяне на становища.
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(8) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание КЕВР
приема решение за утвърждаване на разходната
компонента на цената на природния газ за балансиране. Решението се приема не по-късно от
14 дни преди началото на всяка газова година.
Чл. 25. (1) Балансьорът публикува решението
по чл. 24, ал. 7 в средства за масова информация
и на интернет страницата си не по-късно от 10
дни преди началото на газовата година.
(2) Балансьорът ежедневно обявява на интернет страницата си цена на природния газ за
балансиране, изчислена по реда на настоящата
методика.
(3) Балансьорът поддържа на интернет страницата си актуална информация за елементите
на дневните такси за дисбаланс, включително за
размера на толеранса и малката корекция.
Чл. 26. (1) При осъществяване на правомощията си КЕВР извършва текущо наблюдение и
контрол върху дейността на балансьора по прилагане на настоящата методика и в съответствие
с приложимото законодателство.
(2) По своя инициатива КЕВР може да извърши
проверка по прилагане на тази методика по реда
на действащото законодателство.
(3) Балансьорът е длъжен да изпълни дадените с решение на КЕВР задължителни указания
в определения срок. Срокът трябва да е достатъчен, за да позволи на балансьора да извърши
необходимите действия.
Чл. 27. Методиката може да бъде изменена
по инициатива на КЕВР или по предложение на
балансьора.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази методика:
1. „Балансова сметка“ е сметка за всеки отделен
ползвател на газопреносната мрежа, в която се
натрупват произведенията от ежедневните количества на дисбаланс (положителен или отрицателен),
подлежащи на финансово изчистване към края
на газовия ден, и валидната за съответния газов
ден цена за природния газ за балансиране (във
и извън определения толеранс).
2. „Балансово портфолио“ е съвкупността от
входящите и изходящите количества природен
газ на ползвател на мрежата.
3. „Количество дисбаланс“ е разликата между
дневните разпределени количества, преминали
през входни точки на преносната мрежа в балансовото портфолио на ползвател, и дневно разпределените му количествата на изходните точки на
мрежата. Дисбалансът може да има положителен
или отрицателен знак. Количествата на дневния
дисбаланс се изразяват в MWh.
4. „Малка корекция“ е поправка в цената на
природния газ за балансиране, изразена в проценти
от нея, прилагана с положителен или отрицателен знак в зависимост от знака на дисбаланса с
цел определяне на дневните такси за дисбаланс.
5. „Сметка за неутралност“ при балансиране
e финансова сметка, водена от балансьора с
цел постигане на неутралност по отношение на
приходите и разходите за дейността балансиране.
6. „Такса за дисбаланс“ е парична сума, изчислявана на дневна база, която ползвателят на
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мрежата плаща или получава в зависимост от
размера на своя дневен дисбаланс.
7. „Толеранс“ е максималният допустим диапазон на дисбаланс, в рамките на който се прилага
специален режим на определяне на таксата за
дисбаланс.
8. „Ценови период“ е период от една година,
през който разходната компонента на цената на
природния газ за балансиране остава непроменена.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Балансьорът подава в КЕВР заявление за
утвърждаване на разходната компонента на цената на природния газ за балансиране за първия
ценови период не по-късно от 1 месец от влизане
в сила на тази методика.
§ 3. Прилагането на цените, определени по
тази методика, започва не по-рано от 1.01.2017 г.
§ 4. Тази методика е приета от КЕВР с решение по протокол № 227 от 30.11.2016 г., т. 1, на
основание чл. 11, ал. 3 от Правилата за търговия с
природен газ и член 20, параграф 1 на Регламент
(ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26.03.2014 г. за
установяване на Мрежов кодекс за балансиране
на газопреносните мрежи.
§ 5. Тази методика влиза в сила от деня на
постановяване на решението на КЕВР за нейното
приемане.

9934

Председател:
Ив. Иванов

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-801
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 и 5 от Закона за
прилагане на Oбщата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз,
докладна записка № 93-10088/21.10.2016 г. от Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните и председател на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географските означения и храни с традиционно
специфичен характер, във връзка с постъпило искане в Министерството на земеделието и храните
с рег. индекс № 70-4990/10.10.2016 г. нареждам:
I. Прекратявам разрешението на „Кю Чертификациони“ – ООД, Италия, Вила Париджини,
местност Башано, 53035 Монтериджони (Сиена),
с офис в Република България – Пловдив, ул.
Леонардо да Винчи 42а, да упражнява дейност
като контролиращо лице за осъществяване на
контрол за съответствие със спецификацията на
храна с традиционно специфичен характер „Роле
Трапезица“ по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.)
считано от 10 ноември 2016 г.
I I . О т м е н я м З а п о в ед № РД- 0 9 -10 0 9 о т
11.07.2012 г. на министъра на земеделието и
храните (ДВ, бр. 62 от 2012 г.).
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III. Настоящата заповед да се изпрати на заявителя и всички заинтересовани лица.
IV. Настоящата заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Цветан Димитров – заместник-министър
на земеделието и храните.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

9849

Министър:
Д. Танева

ЗАПОВЕД № РД-09-802
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 и 5 от Закона за
прилагане на Oбщата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз,
докладна записка № 93-10090/21.10.2016 г. от Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните и председател на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географските означения и храни с традиционно
специфичен характер, във връзка с постъпило искане в Министерството на земеделието и храните
с рег. индекс № 70-4990/10.10.2016 г. нареждам:
I. Прекратявам разрешението на „Кю Чертификациони“ – ООД, Италия, Вила Париджини,
местност Башано, 53035 Монтериджони (Сиена),
с офис в Република България – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да упражнява дейност като
контролиращо лице за осъществяване на контрол
за съответствие със спецификацията на храна
с традиционно специфичен характер „Луканка
Панагюрска“ по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.)
считано от 10 ноември 2016 г.
II. Отменям Заповед № РД-09-124 от 19.02.2013 г.
на министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 28 от 2013 г.).
III. Настоящата заповед да се изпрати на заявителя и всички заинтересовани лица.
IV. Настоящата заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Цветан Димитров – заместник-министър
на земеделието и храните.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

9850

Министър:
Д. Танева

ЗАПОВЕД № РД-09-803
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 и 5 от Закона за
прилагане на Oбщата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз,
докладна записка № 93-10091/21.10.2016 г. от Цве-
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тан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните и председател на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географските означения и храни с традиционно
специфичен характер, във връзка с постъпило искане в Министерството на земеделието и храните
с рег. индекс № 70-4990/10.10.2016 г. нареждам:
I. Прекратявам разрешението на „Кю Чертификациони“ – ООД, Италия, Вила Париджини,
местност Башано, 53035 Монтериджони (Сиена),
с офис в Република България – Пловдив, ул.
Леонардо да Винчи 42а, да упражнява дейност
като контролиращо лице за осъществяване на
контрол за съответствие със спецификацията
на храна с традиционно специфичен характер
„Филе Елена“ по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.)
считано от 10 ноември 2016 г.
I I . О т м е н я м З а п о в е д № РД- 0 9 -1011 о т
11.07.2012 г. на министъра на земеделието и
храните (ДВ, бр. 62 от 2012 г.).
III. Настоящата заповед да се изпрати на заявителя и всички заинтересовани лица.
IV. Настоящата заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Цветан Димитров – заместник-министър
на земеделието и храните.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Министър:
Д. Танева
9851

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-207
от 1 декември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2 и § 12, ал. 1
ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование,
по мотивирано предложение на кмета на община Плевен, Решение № 366 по протокол от
27.10.2016 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, поради преустановяване на учебния
процес считано от 1.01.2017 г. нареждам:
1. Закривам Начално болнично училище със
седалище и официален адрес: ул. Георги Кочев 8,
гр. Плевен, община Плевен, област Плевен.
2. Учениците от Начално болнично у чилище – Плевен, за периода на лечението си
продължават обучението си съгласно чл. 12 и
при условията и по реда на чл. 111 и 112 ЗПУО.
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3. Задължителната документация на Начално
болнично училище – Плевен, да се съхранява в
Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Плевен.
4. Имуществото на Начално болнично училище – Плевен, е общинска собственост и се
разпределя със заповед на кмета на община
Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9834

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-208
от 1 декември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1 и § 12, ал. 1
ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование,
по мотивирано предложение на финансиращия
орган, становище от Регионалното управление
на образованието – Пловдив, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, поради преустановяване на
учебния процес считано от 1.01.2017 г. нареждам:
1. Закривам Основно болнично училище „Св.
Иван Рилски“ със седалище и официален адрес:
ул. Теодосий Търновски 7, гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив.
2. Учениците от Основно болнично училище
„Св. Иван Рилски“ – Пловдив, за периода на лечението си продължават обучението си съгласно
чл. 12 и при условията и по реда на чл. 111 и
112 ЗПУО.
3. Задължителната документация на Основно
болнично училище „Св. Иван Рилски“ – Пловдив,
да се съхранява в Основно училище „Димитър
Димов“ – Пловдив.
4. Недвижимото имущество на Основно болнично училище „Св. Иван Рилски“ – Пловдив, е
общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Пловдив.
5. Движимото имущество на Основно болнично училище „Св. Иван Рилски“ – Пловдив,
се предоставя за управление на Регионалното
управление на образованието – Пловдив.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9835

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-209
от 1 декември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1 и § 12, ал. 1
ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование,
по мотивирано предложение на финансиращия
орган, становище от Регионалното управление
на образованието – София-град, и становище
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на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради преустановяване на учебния процес считано от 1.01.2017 г.
нареждам:
1. Закривам 99 Основно болнично училище
„Проф. Василка Томова“ със седалище и официален адрес: ул. Христо Стефчов 2, гр. София,
Столична община, район „Овча купел“, област
София-град.
2. Учениците от 99 Основно болнично училище
„Проф. Василка Томова“ – София, за периода на
лечението си продължават обучението си съгласно чл. 12 и при условията и по реда на чл. 111
и 112 ЗПУО.
3. Задължителната документация на 99 Основно
болнично училище „Проф. Василка Томова“ – София, да се съхранява в 135 Средно училище „Ян
Амос Коменски“ – София, Столична община,
район „Красна поляна“, област София-град.
4. Имуществото на 99 Основно болнично
училище „Проф. Василка Томова“ – София, е
държавна собственост и се предоставя за управ
ление на Регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование – София.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9836

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-210
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби и във връзка с чл. 50,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и необходимостта от
определяне на функциите на специализираните
обслужващи звена нареждам: Центърът за информационно осигуряване на образованието – обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона
за народната просвета (отменен), продължава да
осъществява дейността си като специализирано
обслужващо звено в системата на предучилищното
и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование със:
1. наименование: Център за информационно
осигуряване на образованието;
2. адрес на управлениe: ул. Атанас Далчев 8,
София;
3. изследователска и информационна дейност;
организационно и/или методическо подпомагане;
4. численост на персонала – 12 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците и
служителите от Центъра за информационно осигуряване на образованието се уреждат съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9868

Министър:
М. Кунева
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ЗАПОВЕД № РД-14-211
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби и във връзка с чл. 50, ал. 1,
т. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование и необходимостта от определяне на
функциите на специализираните обслужващи
звена нареждам: Центърът за учебно-тренировъчни фирми – обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1,
т. 2 от Закона за народната просвета (отменен),
продължава да осъществява дейността си като
специализирано обслужващо звено в системата
на предучилищното и училищното образование
по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование със:
1. наименование: Център за учебно-тренировъчни фирми;
2. адрес на управление: бул. Г. М. Димитров
52А, София;
3. дейности, свързани с организационното
и/или методическото подпомагане;
4. численост на персонала – 2 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците и
служителите от Центъра за учебно-тренировъчни
фирми се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса
на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9869

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-212
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и
зак лючителните разпоредби и във връзка с
чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование и необходимостта
от определяне на функциите на специализираните обслужващи звена нареждам: Учебният
център – обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1,
т. 4 от Закона за народната просвета (отменен),
продължава да осъществява дейността си като
специализирано обслужващо звено в системата
на предучилищното и училищното образование
по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование със:
1. наименование: Учебен център;
2. адрес на управление: бул. Цариградско шосе
125, бл. 5, ет. 3, София;
3. дейности, свързани с организационното
и/или методическото подпомагане;
4. численост на персонала – 43 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от Учебния център се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9870

Министър:
М. Кунева

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-213
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби и във връзка с чл. 50,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и необходимостта от
определяне на функциите на специализираните
обслужващи звена нареждам: Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на
организационните структури на Министерството
на образованието и науката – обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 6 от Закона за народната
просвета (отменен), продължава да осъществява
дейността си като специализирано обслужващо
звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2
от Закона за предучилищното и училищното
образование със:
1. наименование: Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните
структури на Министерството на образованието
и науката;
2. адрес на управление: бул. Цариградско шосе
125, бл. 5, София;
3. дейности, свързани с информационно осигуряване; организационно и/или методическо
подпомагане;
4. численост на персонала – 17 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците и
служителите от Звеното за оперативно управление
и финансово осигуряване на организационните
структури на Министерството на образованието
и науката се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса
на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9871

Министър:
М. Кунeва

ЗАПОВЕД № РД-14-214
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и
зак лючителните разпоредби и във връзка с
чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 и 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
необходимостта от определяне на функциите на
специализираните обслужващи звена нареждам:
Националното издателство за образование и наука
„Аз Буки“ – обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1,
т. 1 от Закона за народната просвета (отменен),
продължава да осъществява дейността си като
специализирано обслужващо звено в системата на
предучилищното и училищното образование по
чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 и 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование със:
1. наименование: Национално издателство за
образование и наука „Аз Буки“;
2. адрес на управление: бул. Цариградско шосе
125, бл. 5, София;
3. изследователска и информационна дейност;
4. численост на персонала – 21 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от Националното издателство
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за образование и наука „Аз Буки“ се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9872

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-215
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и
зак лючителните разпоредби и във връзка с
чл. 50, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното
и училищното образование и необходимостта от
определяне на функциите на специализираните
обслужващи звена нареждам: Националният
музей на образованието – Габрово – обслужващо
звено по чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната
просвета (отменен), продължава да осъществява
дейността си като специализирано обслужващо
звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 7 от Закона за
предучилищното и училищното образование със:
1. наименование: Национален музей на образованието – Габрово;
2. адрес на управление: ул. Априловска 15,
Габрово;
3. дейности по съхраняване и развитие на
образователното дело;
4. численост на персонала – 11 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците и
служителите от Националния музей на образованието – Габрово, се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

9873

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-216
от 2 декември 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование и необходимостта от определяне на функциите на
специализираните обслужващи звена нaреждам:
Центърът за контрол и оценка на качеството на
училищното образование – обслужващо звено
по чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната
просвета (отменен), продължава да осъществява
дейността си като специализирано обслужващо
звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и
4 от Закона за предучилищното и училищното
образование със:
1. наименование: Център за оценяване в пред
училищното и училищното образование;
2. адрес на управление: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5;
3. дейности по организиране, подготовка и
провеждане на вътрешно и външно оценяване и
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по участие в международни изследвания, свързани
с предучилищното и училищното образование;
звеното може да осъществява и дейности по организационното и/или методическото подпомагане,
както и такива, свързани с квалификацията на
педагогическите специалисти;
4. численост на персонала – 25 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на служителите
на Центъра за контрол и оценка на качеството
на училищното образование се уреждат съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева

9874

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 182
от 10 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.4.1055 и поземлен имот с идентификатор
02837.4.1106, м. Деловете – Чешмичката по КК
и КР на гр. Батак, като с план за регулация се
обособяват нови урегулирани поземлени имоти:
УПИ I-1055 – „Паркинг“; УПИ II-1055 – „Къмпинг – ресторант, т ърговия и услуги“; У ПИ
III-1106 – „Къмпинг – ресторант, т ъргови я и
услуги“; УПИ IV-1106 – „Къмпинг – ресторант,
търговия и услуги“; УПИ V-1055, 1106 – „За улица“, се предвижда за строително петно до два
етажа – „свободно застрояване“, Ок – Курорт, с
показатели, Кинт.=1,5; плътност на застрояване ≤ 20 %; озеленяване ≥ 50 %, до два етажа,
свободно застрояване, съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов водопровод ∅ 40 за
водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор
02837.4.1055 и поземлен имот с идентификатор
02837.4.1106, м. Деловете – Чешмичката по КК
и КР на гр. Батак съгласно проекта.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна
линия НН за електрозахранване на поземлен
имот с идентификатор 02837.4.1055 и поземлен
имот с идентификатор 02837.4.1106, м. Деловете – Чешмичката по КК и КР на гр. Батак
съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

9910

Председател:
К. Ангелова
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РЕШЕНИЕ № 184
от 10 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
план за регулация и застрояване за част от УПИ
XIX – „Общинско“, в кв. 1; част от УПИ XХ –  
„Общинско“, в кв. 1; част от УПИ XXI – „Общинско“, в кв. 1; част от УПИ XXII – „Общинско“, в
кв. 1; част от УПИ XXIII – „Общинско“, в кв. 1;
част от УПИ XXIV – „Общинско“, в кв. 1; част
от УПИ XXV – „Общинско“, в кв. 1; част от УПИ
XXVI – „Общинско“, в кв. 1; част от УПИ XXVII –  
„Общинско“, в кв. 1; част от УПИ XXVIII – „Общинско“, в кв. 1; част от УПИ XXIX – „Общинско“,
в кв. 1; част от УПИ XXXVII – „За озеленяване
и детска занималня“, в кв. 1, по регулационния
план на гр. Батак, одобрен със Заповед № 46 от
8.02.1990 г. на кмета на община Батак, и улица
с осови точки 685-56-57-58.
(Поземлен имот с идентификатор 02837.501.1781
по кадастрална карта и кадастрални регистри на
гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от
12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.)
(Поземлен имот с идентификатор 02837.501.1785
по кадастрална карта и кадастрални регистри на
гр. Батак, одобр ени със Заповед № РД-18-10 от
12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.)
С план за регулация се образуват следните
нови УПИ:
УПИ XXIV-1781 – „За овцеферма“, с площ
1788 кв. м;
УПИ XX-1785 – „Помещения за отглеждане
на агнета и кочове и производство на тревен
фураж“, с площ 1001 кв. м;
УПИ XXVI – „За път“, с площ 2704 кв. м,
както и УПИ: XIV – Общ.; УПИ: XV – Общ.;
УПИ: XVI – Общ.; XVII – Общ.; XVIII – Общ.;
XIX-1786, 1787; XXI-1784.; XXII-1782; XXIII-1783
и XXV-1780, съгласно проекта.
С план за застрояване за новообразуваните УПИ XXIV-1781 – „За овцеферма“, с площ
1788 кв. м и УПИ XX-1785 – „Помещения за отглеждане на агнета и кочове и производство на
тревен фураж“, с площ 1001 кв. м е предвидено
„свободно“ застрояване. Устройствената зона
е Пп – „предимно производствена“. Плътност
на застрояване – 80 %; Кинт. – 2,5; Озеленяване – 20 %, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
9911

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 141
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
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„Ел. захранване на съоръжения“ на подобект
„Радиорелейна станция – с. Горни Цибър – ПИ
№ 017075, местност До село, землище Горни
Цибър, община Вълчедръм, област Монтана“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.

9912

Председател:
А. Минин

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-1144
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, решения
№ 262 и № 263 от протокол № 14 от 22.11.2016 г.
на Общинския съвет – Крумовград, във връзка
с чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование нареждам:
1. Полудневната смесена група от с. Звънарка, присъединена към детска градина „Юрий
Гагарин“ – Крумовград, да се премести в новопостроената за целта сграда в с. Орех считано
от 1.12.2016 г.
2. Децата от с. Къклица, записани в полудневна
смесена група с. Звънарка, да бъдат пренасочени
към ДГ „Юрий Гагарин“ – Крумовград.
3. Задължителната документация на полудневна смесена група в с. Звънарка към ДГ
„Юрий Гагарин“ – Крумовград, да се прехвърли
и съхранява в полудневна смесена група с. Орех,
община Крумовград, област Кърджали.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Неждие Акиф – заместник-кмет на
община Крумовград.
Кмет:
С. Мехмед

9857

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 388
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе за външно ел.
захранване през имот: 000553 – пасище-мера,
общинска собственост; 000255 – полски път,
общинска собственост, 083053 – нива, частна
собственост на насл. на Борис Янев Алваджиев,
и сервитутите към него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите
и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
имот 000255 – полски път, общинска собственост,
000256 – път IV клас, общинска собственост,
000553 – пасище-мера, общинска собственост,
066047 – пасище-мера, общинска собственост,
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083054 – нива, собственост частна на Иван Илиев
Костов, 083053 – нива, частна собственост на
насл. на Борис Янев Алваджиев, м. Стария път,
землище на с. Коларово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок or обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател:
Г. Динев

РЕШЕНИЕ № 387
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на ел. кабел 1 kV с обща дължина
около 1000 м в землището на с. Динк, община
„Марица“, област Пловдив, за захранване на
обект: „Сондаж 3“ в поземлен имот № 21169.3.37,
м. Кючук кория, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

9913

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 385
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на ел. кабел 1 kV с обща дължина
около 820 м в землището на с. Граф Игнатиево,
община „Марица“, област Пловдив, за захранване на
обект: „Сондаж 1“ в поземлен имот № 17806.26.35,
м. Личев чифлик, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

9858

За председател:
Г. Какалов

РЕШЕНИЕ № 386
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на ел. кабел 1 kV с обща дължина
около 350 м в землището на с. Граф Игнатиево.
община „Марица“, област Пловдив, за захранване на
обект: „Сондаж 2“ в поземлен имот № 17806.26.31,
м. Личев чифлик, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителите работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.

9859

9860

За председател:
Г. Какалов

За председател:
Г. Какалов

РЕШЕНИЕ № 388
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план ПУП – парцедарен план (ПП) на трасе за
проектиране на ел. кабел 1 kV с обща дължина
около 220 м в землището на с. Динк, община
„Марица“, област Пловдив, за захранване на обект:
„Сондаж 4“ в поземлен имот № 21169.8.27, м. Селската градина, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

9861

За председател:
Г. Какалов
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 441
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ І-035101 – жилищно строителство, ІІ035101 – жилищно строителство, образувани от
имот № 035101, представляващ земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Ягодово, местност Агълите, Решение № 13, взето с протокол № 7 от 24.08.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9882

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 442
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-019215 – жилищно
строителство, ІІ-019215 – жилищно строителство,
образувани от имот № 019215, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Устина,
местност Кетенлика, Решение № 19, взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9883

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 443
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 035010 – съхранение,
поддържане, ремонт на селскостопанска техника и офис сграда, образуван от имот № 035010,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна на предназначението в землището
на с. Ягодово, местност Агълите, Решение № 11,
взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
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Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9884

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 444
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 012045 – жилищно
застрояване, образуван от имот № 012045, представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Белащица, местност Текнето, Решение № 16,
взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9885

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 445
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-020316 – производствена и складова дейност, образуван от имот
№ 020316, представляващ земеделска земя, за
процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Браниполе, местност Герена,
Решение № 13, взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9886

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 446
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-026007 – жилищно застрояване, ІІ-026007 – жилищно застро-
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яване, образувани от № 026007, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Белащица,
местност Харманите, Решение № 17, взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
9887
РЕШЕНИЕ № 447
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване и електроснабдяване
за У П И І- 033203 – ж и л и щ но с т рои т елс т во,
І І- 0332 01,2 03 – ж и л и щ но с т р ои т елс т во, І І І033201,203 – жилищно строителство, образувани
от имот № 033201, представляващ земеделска
земя с променено предназначение, и поземлен
имот № 033203, представляващ земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Цалапица, местност Край село,
Решение № 19, взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
9888
РЕШЕНИЕ № 448
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 005084 – Предимно производствена и
складова дейност – магазин, склад за промишлени стоки, офис, образуван от имот № 005084,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна предназначението в землището на
с. Брестник, местност Шарпавица, Решение № 1,
взето с протокол № 7 от 24.08.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
9889
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РЕШЕНИЕ № 449
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ І-001273 – жилищно строителство, къща
за гости; ІI-001273 – жилищно строителство, къща
за гости; IIІ-001273 – жилищно строителство,
къща за гости; ІV-001273 – жилищно строителство,
къща за гости; V-001273 – жилищно строителство,
къща за гости, образувани от имот № 001273,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна на предназначението в землището
на с. Белащица, местност Калчевица, Решение
№ 38, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9890

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 450
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и водоснабдяване за
УПИ 036016 – жилищно строителство, образуван
от имот № 036016, представляващ земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Извор, местност Бърцила, Решение № 21, взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9891

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 451
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 002280 – производствена, складова и общественообслужваща дейност, образуван от имот № 002280, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Браниполе,
местност Герена, Решение № 7, взето с протокол
№ 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
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Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9892

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 452
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп през имот № 000245 (полски
път – общинска собственост) за УПИ 018007 – жилищно застрояване, образуван от имот № 018007,
представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Белащица, местност Живака, Решение № 6,
взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

9893

Председател:
З. Янков

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 176
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и 4
ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПУР и ИПР: изменение
на план за улична регулация от ОТ 155 до ОТ
156 (нова), като се променя трасето на ул. Стефан Караджа в този участък. Премахва се алея
между ОТ 154 и ОТ 156 (нова), като се образува
по-широко улично пространство пред лицето
на УПИ V-357, кв. 55. Изменение на план за
регулация на кв. 79 – УПИ № ІІ-355 и № ІІІ-955
(нови), както и изменение на план за регулация за
кв. 55 – създава се нов УПИ ХV-1186 – за техническа инфраструктура в кв. 55 по регулационния
план на с. Голямо Враново, община Сливо поле.
Предвидените нови урегулирани поземлени имоти
са със следните технически показатели:
кв. 79: УПИ ІІ-355 – 1200 кв. м; УПИ ІІІ955 – 1675 кв. м;
кв. 55: УПИ ХV-1186 – 445 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

9854

Председател:
С. Вейсал
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РЕШЕНИЕ № 177
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане от Бистра Стелиянова Йосифова с вх. № СП
4924/11.10.2016 г. и Решение № 1 от протокол № 12
от 11.10.2016 г. на ЕС Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за ВиК
захранване – водопроводно отклонение от регулацията на гр. Сливо поле до ПИ 85043 по
КВС на гр. Сливо поле, община Сливо поле, във
вариант № 1.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

9855

Председател:
С. Вейсал

РЕШЕНИЕ № 178
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило
искане от „СИ ФРУТС“ – ЕООД, с вх. № СП
4566/12.08.2016 г. Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за ел. и
ВиК захранване на ПИ 029008 в стопански двор
в землището на с. Стамболово:
1.1. ВиК захранването ще се осъществи от
съществуващата водомерна шахта в ПИ 029010,
стопански двор – собственост на възложителя,
като трасето преминава през този имот и пресича
полски път 000226, за да достигне до проектния
ПИ 029008. Дължината на трасето на водопровода
е общо 154,13 м.
1.2. Ел. захранването започва от ел. стълб,
намиращ се в ПИ 7016 – улица, преминава през
ПИ 7004 – улица, ПИ 000051 – пасища, мери, ПИ
000049 и 0000226 – полски пътища, и достига до
проектния имот ПИ 029008. Общата дължина
на трасето на електропровода е 583,98 м, като
283,64 м попадат в урбанизираната територия,
а 300,34 м са извън урбанизираната територия.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

9856

Председател:
С. Вейсал

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 235
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чип
ровци, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ
81390.8.681 по кадастралната карта и кадастралните

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

регистри на гр. Чипровци с отреждане на имота
„За озеленяване – рекултивация“ и парцеларен
план (ПП) за корекция на речното корито на
река Голям Буковец в ПИ 81390.8.681 за обект
„Закриване и рекултивация на хвостохранилище
„Голям Буковец“.
Проектът се одобрява по червените, сините и
черните линии и букви на графичната част, която
е неразделна от решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Чипровци пред А дминист ративни я
съд – Монтана.

9914

Председател:
Цв. Петкова

108. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния съд – Враца, и Административния
съд – Враца, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Ангел Илиев Ангелов – експерт-криминалист.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-крими
налист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасогафия и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
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Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасогафия и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.4. Дактилоскопични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
Пламен Георгиев Георгиев – експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – стоматолог.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – стоматолог.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ваня Димитрова Каменова – психолог.
Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа
с полиграф.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Диана Венчева Петкова-Конецовска – психолог, психолог-консултант.
Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф.
Емил Йорданов Пенов – психолог.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Татяна Илиева Антонова – психолог.
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с
полиграф.
Цветомира Ботьова Александрова – психолог.
Цеца Петрова Петърчовска – педагогически
съветник; специален педагог; социален педагог;
социален работник.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
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Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Виолета Луканова Иванова – счетоводител.
Владимир Христов Балинов – счетоводител.
Георги Антонов Африканов – счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вът
решен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист, системен
организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Ирина Трайкова Узунова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.
Мирослав Иванов Цолов – икономист.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Илиев Димитров – икономист.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Горанов Първанов – счетоводител.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Силви я Стоянова Катанска – икономист;
вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на
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хотелиерството; педагогическа правоспособност
за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско
управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
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Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Нина Николаевна Топалова – икономическа
кибернетика в селското стопанство.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Илиев Димитров – икономист.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Силви я Стоянова Катанска – икономист;
вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на
хотелиерството; педагогическа правоспособност
за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Станимир Емилов Нацев – финансист.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветана Златанова Николова – финансист.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско
управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
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Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Димитър Иванов Петков – икономист.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Илиев Димитров – икономист.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
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Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
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Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство –  технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Бранимир Борисов Цеков – транспортна техника и технологии.
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство
и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и
енергетика – машинен инженер; автоексперт по
специалност автотехническа експертиза.
Иван Веселинов Тодоров – маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Ва лериев Дилов – у правление на
интелектуалната собственост; автотехническа
експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при
разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно
застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични
технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Беатриче Кирилова Зашева – механична
технология на дървесината.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
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Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология
на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по
безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика
(ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански – автоматика и
телемеханика; компютърна техника и интернет.
Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии; информационни системи;
съдебен експерт по технически проблеми.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление; строително-техническа експертиза – част В и К.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
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Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов – геодезия,
картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен
инженер.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Тодорка Петрова Райновска – строителство
и архитектура.
Цветана Иванова Кънова – геодезия, картография и земеустройство.
Цветана Тодорова Иванова – геодезист; картограф.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна
и електронна микроскопия, трасогафия и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа
п ра воспособнос т; ог ра ни чена п роек та н т ска
правоспособност по част пожарна безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имуще-
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ство на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни
правила и норми за осигуряване безопасността
при пожар; пожарна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев – добив на черни
метали; базисни компютърни технологии.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
химични технологии; експерт кримина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
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съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия
и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
химични технологии; експерт- криминалист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен
лекар.
Д-р Цветан Йорданов Петров – ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Димо Димитров Дичев – агроном-полевъд.
Еми ли я Пет рова Пет рова – полевъдст во;
зърнопроизводство.
Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.
И н ж. Мариа на М и т ева Пе т кова – и н женер – аг роном лозаро-г радинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански
дисциплини.
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено
и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков
мениджмънт, счетоводство и контрол).
Анелия Тодорова Лозанова – оценител на
машини и съоръжения (счетоводство и контрол;
маркетинг и мениджмънт).
Веселин Тодоров Иванов – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини
и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори
и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на
машини и съоръжения (двигатели с вътрешно
горене).
Инж. Виолета Методиева Рачинска – оценител
на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Георги Петров Величков – оценител
на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител
на машини, съоръжения и активи –   движимо
имущество (счетоводство и контрол/машинен
инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско
строителство).
Инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител на
МПС (машинен инженер).
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Димитър Александров Златанов – оценител
на земеделски земи (полевъдство).
Ин ж. Димит ър Николов Рачинск и – оценител на машини и съоръжения; оценител на
търговски предприятия и вземания (автоматика
и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева – оценител на
машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).
Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на
недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).
Д-р Калина Господинова Христова – оценител
на животни (ветеринарен лекар).
Катя Цветанова Христова – оценител на битова техника; оценител на движимо имущество
(финанси).
Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на
машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Крум Валериев Николов – оценител на
поземлени имоти в горски територии (инженер
по горско стопанство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен
хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Мирела Стоянова Стоянова – оценител на
наркотични вещества (експерт-криминалист).
Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически
проблеми).
Николай Благоев Банчовски – оценител на
земеделски земи, подобрения и трайни насаждения международни икономически отношения).
Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на
ел. части, битова техника, кабели и др. (електро
енергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Оля Костадинова Николова – оценител на
лекарствени продукти и наркотични вещества
(фармацевт).
Петьо Димитров Димитров – оценител на
автомобили, т рактори и кари (автомобилен
транспорт, трактори и кари).
Петър Илиев Димитров – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (икономист).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи;
оценител на машини и съоръжения; оценител
на търговски предприятия и вземания (машинен
инженер).
Петър Стоянов Доневски – оценител на ферми
(зоотехник).
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Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на търговски
предприятия и вземания (технология на металите
и металообработваща техника).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител
на недвижими имоти (геодезия, картография и
фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на
машини и съоръжения; обследване на сгради за
енергийна ефективност; оценител на земеделски
земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост;
автотехническа експертиза (АТТК).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична
администрация).
Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на
земеделски земи и трайни насаждения (инженер
информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на
земеделски земи (строителство и архитектура).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; автотехническа експертиза (машинен
инженер).
Цветана Иванова Кънова – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия,
картография и земеустройство).
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Борис Петров Шахов – специалист по молекулярна биология.
Инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи,
свързани с околната среда.
Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на
ЗСПЗЗ и територии по § 4 ПЗРЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика
на девиантното поведение.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – Фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично
разкъсани, взривени и взломени детайли, възли
и конструкции.
Инж. Крум Валериев Николов – лесо-инженерно-технически.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – пълна
проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
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Инж. Мариана Христова Цекова – КСС на
СМР; топлофикация.
Мая Иванова Кичева – генетичен анализ на
животински и растителни видове; експертиза по
писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по
молекулярна биология; ДНК анализ.
Инж. Нина Василева Дакева – КСС на СМР;
топлофикация.
Оля Костадинова Николова – фармакологични
експертизи.
Пламен Георгиев Георгиев – изследване на
идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен
способ.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно
повлияване.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и
работоспособност.
Румянка Николова Ценова – трудови спорове
(икономика на промишлеността; управление на
човешките ресурси; индустриални отношения).
Силва Трифонова Диковска – икономист по
строителството.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Ин ж. Слави Лазаров Шкортов – т рудови
злополуки.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.
9867
58. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и А дминистративния
съд – Кюстендил, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
А лександър Асенов А лександров, образование висше, квалификация – инженер-химик,
експерт-криминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше,
квалификация – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
А лександър Асенов А лександров, образование висше, квалификация – инженер-химик,
експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
А лександър Асенов А лександров, образование висше, квалификация – инженер-химик,
експерт-криминалист.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1   

1.4. Дактилоскопски експертизи
1.5. Биомет рични кримина листични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Бойко И лиев Пол янов, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.
Д-р Л юбом и р Б оя нов Тау ша нск и, образование висше, специа лист по ортопеди я и
травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биолог и я“,
квалификация – биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог
със специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биолог и я“,
квалификация – биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог
със специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Д-р Бойко И лиев Пол янов, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
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Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Л юбом и р Б оя нов Тау ша нск и, образование висше, специа лист по ортопеди я и
травматология.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биологи я“, к ва лификаци я – биох имик – к линичен химик.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше, специалист по хигиена на труда.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р А лександър Асенов Антимов, образование висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко И лиев Пол янов, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Л юбом и р Б оя нов Тау ша нск и, образование висше, специа лист по ортопеди я и
травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопеди я и травматология.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, спец иа лис т по вът реш ни болес т и и
пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р А лександър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование
висше, специалист по психиат ри я и нервни
болести.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
А н т он и на Па н чова К ара мфи лова , о бразование висше, к ва лификаци я – психологи я,
следдипломна квалификация – клинична пси-
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хология, медицинска психология, развитие в
условията на ранна депривация, проблеми на
осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Здравка Исталиянова Анина, образование
висше, специалност „Психология“, специализация – юридическа психология.
Катя А лександрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности, експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р А лександър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.
А н т он и на Па н чова К ара мфи лова , о бразование висше, к валификаци я – психологи я,
следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в
условията на ранна депривация, проблеми на
осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование
висше, специалист по психиатри я и нервни
болести.
Катя А лександрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р А лександър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.
А н т он и на Па н чова К ара мфи лова , о бразование висше, к валификаци я – психологи я,
следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в
условията на ранна депривация, проблеми на
осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
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Д-р Илка Иванова Кръстева, образование
висше, специалист по психиат ри я и нервни
болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя А лександрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Анка Георгиева Липева, образование средно – специално, квалификация – икономист и
счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист – систем. организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация – икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Га л и н а Тодор ова М ат уск а , о бра з ова н ие
средно специално, квалификация – икономистсчетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация данъчен и митнически контрол.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист организатор,
доп. к ва л ифи ка ц и и – спец иа л ис т по п роектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на
корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
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Здравка Николова А лексиева, образование
средно специа лно, к ва лификаци я – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
пром. производство.
Иванка Георгиева Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация – икономист.
Ла л к а Георг иева С та н чева, образова н ие
висше, специалност „Счетоводна отчетност“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация – икономист.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация – счетоводител.
М ла денка Тодорова Герг инова-Чу ч у кова,
образование висше – бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – систем.
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, к ва л ифика ц и я – иконом ис т- счет ово дител, разрешение за достъп до КИ до ниво
„Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист.
Роз а С т оя нова Ге орг иева – о бра з ова н ие
висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
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Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност – „Организация и управление на
бизнеса и управленска отчетност“.
С п ас к а З а х ариев а Чочов а , о б р а з ов а н ие
полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Станка Стоянова Чавдарова, образование
висше, квалификация – икономист-финансист.
Хрис т о М и т ков Дъбовск и – образова н ие
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист – систем. организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и
управление на АПП“.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, к валификаци я – икономист-организатор,
доп. к ва л ифи ка ц и и – спец иа л ис т по п роек-
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тиране на АСЧ, мениджмънт, управление на
корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова А лексиева, образование
средно специа лно, к ва лификаци я – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
пром. производство.
Иванка Георгиева Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Кирил Димитров Николов, образование висше, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“, квалификация – икономист
организатор на промишленото производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по
икономика.
Ла л к а Георг иева С та н чева, образова н ие
висше, специалност „Счетоводна отчетност“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
М ла денка Тодорова Герг инова-Чу ч у кова,
образование висше – бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, к ва л ифи к а ц и я – и коном ис т сис т ем.
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, к ва л ифика ц и я – иконом ис т- счет ово дител, разрешение за достъп до КИ до ниво
„Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист.
Роз а С т оя нова Ге орг иева – о бра з ова н ие
висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
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Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност „Организация и управление на
бизнеса и управленска отчетност“.
С п ас к а З а х ариев а Чочов а , о б р а з ов а н ие
полувише, специалност „Икономика на съобщенията“.
Христо Митков Дъбовски, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин К и ри лов Иванов, образование
висше, специалност „Икономика – бизнесадминистрация“; специализация маркетинг, реклама
и бизнес комуникации, митнически режим и
процеду ри, мерки на търговската политика,
Инкотермс 2000, Интарстат и международен
автомобилен транспорт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист – систем. организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, к валификаци я – икономист-организатор,
доп. к ва л ифи ка ц и и – спец иа л ис т по п роектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на
корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова А лексиева, образование
средно специа лно, к ва лификаци я – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иванка Георгиева Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Ла л к а Георг иева С та н чева, образова н ие
висше, специалност „Счетоводна отчетност“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
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Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.
М ла денка Тодорова Герг инова-Чу ч у кова,
образование висше – бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, к ва л ифика ц и я – иконом ис т- счет ово дител, разрешение за достъп до КИ до ниво
„Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист.
Роз а С т оя нова Ге орг иева – о бра з ова н ие
висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
С п ас к а З а х ариев а Чочов а , о б р а з ов а н ие
полувисше, специалност – икономика на съобщенията.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. С ъдебна и н женерно -т ех н и ческа експертиза
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Ва лентин Стойчев Стойчев, образование
висше, к ва л ифи к а ц и я – и н женер по ра д ио електроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация – инженер геодезист.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, к валификаци я – строителен ин женер
по транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувисше, специалност „Радиотехника“.
Ге орг и Ас енов С т ои менов, о бра зова н ие
висше, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Димитър Янев Томов, образование висше,
квалификация – инженер по хидроенергийно
строителство.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Е лен а Вас и лев а Ло з а нов а , о бра з ов а н ие
висше, к валификаци я – строителен ин женер
по ПГС.
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Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация – инженер геолог-хидрогеолог; специализация по ИП при строителството
на нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димит ров, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация – машинен инженер.
Никола А нгелов Балкански, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Н и н а Д и м чов а Те р зи йс к а , о б р а з ов а н ие
висше, к ва л ифи к а ц и я – м и нен и н женер по
маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше, г ра ж данска к ва лификаци я – ст роителен
инженер по технология на строителството, и
военна к ва лификац и я – военен ин женер по
технология на строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Р у мен И ва нов С ерафи мов, о бра з ова н ие
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, квалификация – машинен инженер.
Соня Иванова Димитрова, образование висше, квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден
техник по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
А лександър Асенов А лександров, образование висше, квалификация – инженер-химик,
експерт-криминалист.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Богда н На й денов Георг иев, образова н ие
висше, квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Ге орг и Ас енов С т ои менов, о бра з ова н ие
висше, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бакалавър, квалификация – машинен
инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
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Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Петров, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висше, специалност „технология на металите“,
квалификация – машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Ге орг и Ас енов С т ои менов, о бра зова н ие
висше, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование
висше, квалификация – инженер-химик, специалност технология на кожите.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висше, квалификация – машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
5.5. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
А лександър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-А лексиева, образование висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация – среден техник
строителство и архитектура.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер геодезист.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация – инженер геодезист.
Вен ц ис ла в Н и колов Точев, о бра зова н ие
средно специално, квалификация – строителен
техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект.

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

Ди м и т ър Тодоров Вел и нов, образова н ие
висше, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по ПГС.
Димитър Янев Томов, образование висше,
квалификация – инженер по хидроенергийно
строителство.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден
строителен техник.
Е м и л Д и м и т р ов К и ри лов, о б р а з ов а н ие
висше, спец иа л нос т „Пром и ш лено и г ра жданско строителство-технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Живка Христова Танева, образование висше, квалификация – строителен инженер по
хидроенергийно строителство.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование
висше, квалификация – инженер-геодезист.
М и л а н Б ог д а нов А н г е лов, о б р а з ов а н ие
висше, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация – архитект.
Николай Антонов Манов, образование висше, квалификация – строителен инженер по
жп строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше, г ра ж данска к ва лификаци я – ст роителен
инженер по технология на строителството, и
военна к ва лификац и я – военен ин женер по
технология на строителството.
С в е тл а н а Л ю б ом и р ов а К ар о лев а , о б разование висше, к валификаци я – ин женер по
озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование средно специално, квалификация – среден
техник-геодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден
техник по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.
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Стоян Стефанов Грозданов, образование
с р ед но с пец и а л но, к в а л ифи к а ц и я – с р еден
техник геодезия и картография.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
С в е тл а н а Л ю б ом и р ов а К ар о лев а , о бразование висше, квалификация – инженер по
озеленяване.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биолог и я“,
квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
А лександър Асенов А лександров, образование висше, квалификация – инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молекул ярна и фу нк ционална
биологи я“, к ва лификаци я – биохимик – к линичен химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер физик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше, к ва лификаци я – доктор по ветеринарна
медицина.
Н и на Ге орг иева А н г е лова , о бра з ова н ие
средно специално, квалификация – ветеринарен техник.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Георги Мирчев Ба лабанск и, образование
висше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
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Е лена Л юбом и рова Тра й кова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд;
специалист по международно право и външна
търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност резба.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист счетоводител;
сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ;
автоексперт при ПТП; оценка на машини и
съоръжения.
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по транспортно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на цели държавни и
общинск и предпри яти я, преобразу вани или
непреобразувани в търговски дружества.
Га л и н а Тодор ова М ат уск а , о бра з ова н ие
средно специално, квалификация – икономистсчетоводител; експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Ба лабанск и, образование
ви с ш е, к в а л ифи к а ц и я – и н ж е н е р - а г р о н о м ;
сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Георги Асенов Георгиев, образование висше, к ва л ифи ка ц и я – арх и т ек т; оцен и т ел на
недвижими имоти; лиценз за оценка на други
активи (архитектурни паметници на културата
и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, к валификаци я – ин женер физик;
сертификат от КНОБ за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения;
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения; сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграр-
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икономист, специализация „Икономика и управление на АПП“ – сертификат от КНОБ за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети,
арендни такси, наеми и др. подобни; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия
и вземания – задължения, обезщетения, наеми,
пропуснати ползи и други финансово-парични
о т ношен и я, п роизхож да щ и о т дог оворн и и
обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд;
сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Е лен а Вас и лев а Ло з а нов а , о бра з ов а н ие
висше, к валификаци я – строителен ин женер
по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител
на земеделски земи.
Живка Христова Танева, образование висше, квалификация – строителен инженер по
хидроенергийно строителство; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация – инженер геолог – хидрогеолог; специализация по ИП при строителството
на нови жилищни комплекси; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова А лексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност резба; оценка на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията
на бизнес оценителите, секция „Художествени
произведения“.
Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер; оценител
на машини и съоръжения, контрол на техническото състояние на земеделска техника, дипломиран стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на
недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, к валификаци я – строителен ин женер
по транспортно строителство; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
К и ри л Георг иев Поч и н ков, обра зова н ие
висше, квалификация – електроинженер; сер-
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тификат от К НОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация – икономист; оценка на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Любомир Борисов Велинов, образование
висше, к ва л ифи к а ц и я – и н женер -г еоде зис т;
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
М и т ко А н донов Дъ б овск и, о бра з ова н ие
средно специа лно, к ва лификаци я – счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопанск и машини,
оборудване и съоръжения; експерт-оценител
на единични, група дървета и редини.
На д я Йорда нова Вел и кова, обра зова н ие
висше, специалност „Хидромелиоративно строителство“, квалификация – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство – оценка
на недвижими имоти.
Невен к а Ас енова Па н чева , о бра зова н ие
висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от К НОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения; експерт-оценител
на селскост опа нск и машини, обору два не и
съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист; съдебносчетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер;
а вт оекспер т- оцен и т ел; експер т- оцен и т ел на
инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден
техник по строителство и архитектура; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; оце-
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нител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
11. „Други съдебни експертизи“
Венцислав Благоев Механджийски, образование висше, специалност „Горско стопанство“,
квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
к ва лификаци я – арх и тек т; удостоверение за
координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и
управление на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – технология,
икономика, организация, отчетност, финансови
анализи, аренда, наеми и други отношения;
оценка на селскостопански животни, ферми,
мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики
и др. подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, к ва лификац и я – ин женер -мени д ж ър;
преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биолог и я“,
квалификация – биохимик – клиничен химик;
използване на ДНК (генетичен) анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер – експерт
по здравословни и безопасни условия на труд;
трудова медицина и работоспособност.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2017 г.
Бейхан Неджиб Мустафа, образование висше – бакалавър, специалност и квалификация – „Библиотечно-информационни дейности“,
сертификат за владеене на турски език – ниво
С2 от СУ „Св. К лимент Охридски“.
9516
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72. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание чл. 62,
ал. 2 АПК и чл. 152, ал. 2 ЗУТ за обект: Допълване
на пътен възел „Оризово“ при пресичането на
АМ „Тракия“ и АМ „Марица“, е издадена заповед
№ РС-78 от 25.11.2016 г. за въвеждане на етапност
за изпълнение в Разрешение за строеж № РС-77
от 14.11.2016 г. (ДВ, бр. 91 от 2016 г.), както следва: Етап І: Пътна връзка „Свиленград – Бургас“;
Етап ІІ: Пътна връзка „Бургас – Свиленград“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с
чл. 62, ал. 2 АПК настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
9898
13. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-79
от 7.12.2016 г. на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, за
строеж: „Кейови места за обработка на товари, вертикална планировка на територията на
Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и
драгажни дейности в оперативната акватория и
зона за маневриране“, на територията на област
Бургас, община Бургас, ПИ с идентификатор
07079.618.202. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10018
606. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Кула – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Тервел – свободна длъжност.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Трън – свободна длъжност.
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Царево – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
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2.1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград – изтичащ мандат на 14.02.2017 г.
2.2. Административен ръководител – окръжен
прок у рор на Окръж на прок у рат у ра – Пловдив – изтичащ мандат на 15.02.2017 г.
3. В 30-дневен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние и произход на средствата
за придобиване на имуществото по образец,
утвърден от Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
10017
14. – Стопанската академия „Димитър А.
Ценов“, Свищов, преобявява конкурси за прием
на редовни и задочни докторанти – обучение, финансирано от държавата, за учебната 2016/2017 г.
в съответствие с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на
МС и Решение № 3 от 23.11.2016 г. на академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи:
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за
висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие;
4. документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в КСК център, тел. 0631/66-381.

Докторски програми

Обучение,
финансирано
от държавата
ре- задочдовна
на

Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
(Финанси)

6

3

Статистика и демография

2

3
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Обучение,
финансирано
от държавата
ре- задочдовна
на

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

2
1
1

2
0
1

Приложение на изчислителната
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9875
979. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на Медицинския университет – София
(протокол № 7 от 22.11.2016 г.), обявява конкурс
за професор – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на катедра „Технология
на лекарствените средства и биофармация“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
9965
24. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен асистент от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
по научна специалност 05.02.24 „Организация и
управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“ (по учебните
дисциплини: „Тактика на логистичните формирования“, „Теоретични основи на военната логистика“, „Стандартизация и кодификация“, „Методика
на тактико-специалната подготовка“ и „Борси и
борсови операции“) с учебна натовареност 663
часа, приравнени към упражнения, за военнослужещ в катедра „Логистика на сигурността“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Изисквания към кандидатите: „подполковник“ с код на длъжността 3142 9001; „майор“
или „капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ с код
на длъжността 3131 9026, ВОС – 5001, 7001, 5011,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1   

5101 или 5401; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на заповед на министъра на отбраната № ОХ-602 от 19.07.2011 г. и
заповед на министъра на отбраната № ОХ-895 от
17.11.2016 г. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул.
България 76, тел. за контакти: 062/618832.
9876
24а. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на
въоръжените сили“ (по учебните дисциплини:
„Огнева подготовка“, „Военна топография“, „Обща
тактика“, „Щабни процедури и работа на щабовете“ и „Тактика на родовете войски от ВВС“) с
учебна натовареност 492 часа, приравнени към
упражнения, за военнослужещ в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във
факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“.
Изисквания към кандидатите: „подполковник“ с
код на длъжността 3142 9001 (к1), (к4); „майор“
или „капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ с код
на длъжността 3131 9026 (к1), (к4), ВОС – 2001
или 2071; да са придобили образователна и научна степен „доктор“; да владеят английски или
френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по
STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на заповед на министъра на отбраната № ОХ-602 от 19.07.2011 г.
и заповед на министъра на отбраната № ОХ-895
от 17.11.2016 г. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул.
България 76, тел. за контакти: 062/618832.
9877
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.VІІІ.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.VІІІ.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 23 от 30.09.2016 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ е приет
проект за изменение на ПНИ на местност Ментеше, землище гр. Аксаково, област Варна, в частта
относно имоти № 49.543 и 49.286, в изпълнение
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на влязло в законна сила на 11.01.2012 г. съдебно решение № 3023 от 20.12.2011 г. по адм. д.
№ 357/2011 г. на Административния съд – Вар
на. Проектът за изменение е предоставен за
разглеждане в Община Аксаково, област Варна,
ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
до кмета на общината.
9826
6. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на
всички заинтересувани лица, че са изработени
помощен план (ПП) и план на новообразуваните
имоти (ПНИ) по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на
с. Горна Козница, община Бобов дол, приети с
протокол от 31.10.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-22-273 от 27.10.2016 г. на областния
управител на област Кюстендил, изработени от
„Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно договор
№ АС-12-18 от 11.08.2016 г. с възложител областен
управител на област Кюстендил. Плановете и
придружаващата ги документация се намират в
сградата на Община Бобов дол, стая № 106. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
9894
43. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен п ла н за ул и ч на рег ула ц и я, дет ск и
площадки и паркинг в местност „Черновръх“
по КВС на с. Кръстава, община Велинград, с
възложител Община Велинград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения и
искания по проекта до общинската администрация – Велинград.
9915
13. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания за ПИ 72624.904.440
и ПИ 72624.440.440 към обект: водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440
в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
гр. Добрич, работно място № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план до общинската администрация на Община гр. Добрич.
9819
570. – Община гр. Камено, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект от техническата инфраструктура „Нова ВЛ 400 kV от
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п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица-изток“, който за
територията на община Камено е с трасе и сервитути в землището на с. Трояново, с. Кръстина
и с. Винарско. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТЕС“ (техническа служба). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9820
3. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за изменение на
план за регулация за УПИ IV-685 в кв. 87, УПИ
I-684, УПИ II-239, УПИ III-2358, УПИ IV-2357,
кв. 90, и промяна на улична регулация в кв. 87
и кв. 90 по регулационния план на с. Ябланово,
община Котел. Проектът е изложен в дирекция
„УТЕС“ на Община Котел, стая № 7, и може да
бъде разгледан всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9791
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на склад за строителни материали и офиси“, в поземлен имот с идентификатор
№ 51500.73.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Трасето на кабела започва
от нов БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през
ПИ 51500.74.74, ПИ 51500.73.20 и ПИ 51500.73.28
и завършва до ново ТЕПО на границата с ПИ
51500.73.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Дължината на трасето на
кабела е общо 131 м. Определя се сервитут по
1 м от двете страни спрямо оста на трасето на
кабела. Площта на сервитута е общо 262 кв. м,
като 148 кв. м попадат в ПИ 51500.74.74, 38 кв. м
попадат в ПИ 51500.73.22, 6 кв. м попадат в ПИ
51500.73.20 и 70 кв. м попадат в ПИ 51500.73.28 по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата
на общинската администрация гр. 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.
9895
3. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловди в,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план, фаза: Окончателен
проект за обект: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица-изток“, преминаваща през
землище с. Брестник, ЕКАТТЕ 06447, землище
с. Крумово, ЕКАТТЕ 40004, и землище с. Ягодово, ЕКАТТЕ 87240, община „Родопи“, област
П ловдив, засягаща тери тори я та на общ ина
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„Родопи“, област Пловдив, в обхват: землище
с. Брестник – местности Дудулица, Шкендера и
Лаута с обща засегната площ 31,812 дка; землище
с. Крумово – местности Високия път, Орешака,
Овощна градина, Чаирите, Азмака, Зад Кюнка и
Турско гробе с обща засегната площ 83,805 дка;
землище с. Ягодово  – местности Пиперкова могила и Беговица с обща засегната площ 53,628 дка.
Проектът е изложен за запознаване в сградата
на община „Родопи“ – Пловдив, ул. Софроний
Врачански 1А, ет. 1, стая 10. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
посочения проект за ПУП – ПП до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9896
9. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект „Оптичен кабел за широколентов достъп в
землището на гр. Разлог, община Разлог, област
Благоевград“ с възложител „Разлог Комюникейшън“ – ЕООД. Дължината на проектния оптичен
кабел е 5682 м и преминава през 21 имота от
КК на гр. Разлог: № 61813.85.624, 61813.132.32,
61813.175.2, 61813.177.507, 61813.182.124, 61813.182.960,
6181 3.18 4 . 8 41 , 6181 3. 3 8 4 . 6 8 4 , 6181 3. 3 8 4 . 8 0 2 ,
6181 3.42 5. 6 62 , 6181 3.42 5. 6 6 3 , 6181 3.42 6 .4 6 4 ,
6181 3.42 7.4 8 3 , 6181 3.42 7. 55 4 , 6181 3.42 8 . 6 0 2 ,
6181 3. 42 9. 5 61 , 6181 3. 431. 2 74 , 6181 3. 431. 551 ,
61813.456.137, 61813.544.565 и 61813.544.683. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
9916
18. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструкту ра извън у рбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с
идентификатор 63427.227.6 в м. Над линията в
землището на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.181.1 с НТП „Ниви“ – кооперативна
собственост; 63427.181.19, 63427.183.18, 63427.184.29
с НТП „Полски пътища“ – общинска собственост;
63427.227.12 и 63427.227.19 с НТП „Пътища IV
клас“ – общинска собственост; 63427.227.18 с НТП
„Изоставени орни земи“ – общинска собственост,
и 63427.181.24 с НТП „Пътища I клас“ – държавна
собственост. Сервитутната ивица засяга следните имоти – частна собственост: 63427.181.2,
63427.183.15, 63427.183.16, 63427.184.13, 63427.184.14,
63427.184.15, 63427.184.16, 63427.184.17, 63427.184.18,
63427.184.19 с НТП „Ниви“ и 63427.184.27 – общинска собственост, с НТП „Полски пътища“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9790
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36. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на общински път от строителните граници на
гр. Септември до стопански двор „Фермата“ в
м. Адата, гр. Септември. Началото на трасето
започва от регулацията на гр. Септември, насочвайки се на североизток по границите на ПИ
000023 – полски път, след около 340 м пресича
отводнителен канал ПИ 000125 и навлиза в границите на ПИ 000024, сменя посоката си на север
и стига до ПИ 000190 – местен път, в стопански
двор „Фермата“. Дължината на проектното трасе
е около 585 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9821
80. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
в землището на с. Воденичарово, с. Самуилово
и с. Михайлово, община Стара Загора; позиция
5 – „Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово“, във връзка с проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9897
16. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план във връзка
с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация
на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза
2“; проект 2: „Подготовка за строителство на
участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“; позиция 5: „Модернизация на железопътния
участък Оризово – Михайлово в землището на
с. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“
на Община с. Братя Даскалови и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9797
17. – Община с. Братя Даскалови, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – частично изменение на план за регулация
и застрояване (ПУП – ЧИПРЗ) във връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на
железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“;
проект 2: „Подготовка за строителство на участъци
по железопътната линия Пловдив – Бургас“; позиция 5: „Модернизация на железопътния участък
Оризово – Михайлово по плана на с. Черна гора,
община Братя Даскалови, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проекта в дирекция „УТИСПП“ на Община
с. Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
9798
18. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план във връзка
с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация
на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза
2“; проект 2: „Подготовка за строителство на
участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“; позиция 5: „Модернизация на железопътния
участък Оризово – Михайлово в землището на
с. Черна гора, община Братя Даскалови, област
Стара Загора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“
на Община с. Братя Даскалови и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9799
19. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план във връзка
с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация
на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза
2“; проект 2: „Подготовка за строителство на
участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“; позиция 5: „Модернизация на железопътния
участък Оризово – Михайлово в землището на
с. Партизанин, община Братя Даскалови, област
Стара Загора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проекта в дирекция „УТИСПП“
на Община с. Братя Даскалови и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9800

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава за направеното от Окръжна прокуратура – Варна, оспорване
на чл. 27, т. 4 от приетата с Решение № 67 от
22.02.2008 г. по протокол № 4 от 22.02.2008 г. на
ОбС – гр. Долни чифлик, Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата
на населените места на територията на община
Долни чифлик. Искането към съда е да отмени
обжалваната разпоредба на чл. 27, т. 4 поради
материалната є незаконосъобразност. По оспорването е образувано адм. д. № 3046/2016 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХV състав,
насрочено за 19.01.2017 г. от 9 ч.
9881
Административният съд – Варна, ХХІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Катя Петрова – прокурор при
Окръжна прокуратура – Варна, против разпоредбата на чл. 5, т. 3 от Наредбата за обществения
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ред, приета от Общинския съвет – с. Ветрино, с
Решение № 43 по протокол № 4 от 27.01.2016 г. По
оспорването е образувано адм.д. № 3024/2016 г.
по описа на Административния съд – Варна, ХХІ
състав, насрочено за 2.02.2017 г. от 13 ч.
9812
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на чл. 46, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,
поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Община Крушари
в частта му, в която е предвидено нарушителите
на забраната за паркиране на моторни превозни
средства в зелените площи на община Крушари
да се санкционират с наказание глоба в размер
от 50 до 5000 лв., по който протест е образувано
адм. д. № 612/2016 г. по описа на Aдминистративния съд – Добрич.
9879
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1080/2016 г. по описа на съда по
протест на Окръжна прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.02.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 3, т. 6 от Наредбата за
осигуряване на обществения ред, поддържане на
чистотата, опазване на общинското имущество,
околната среда и противопожарната охрана на
територията на община Антон. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общ инск и я т съвет – с. А н тон, ч рез
председателя.
9878
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“, Пловдив, против Наредбата за управ
ление на общинските пътища в община Павел
баня, приета с Решение № 149, протокол № 14 от
30.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Павел баня,
по което е образувано адм. д. № 499/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 26.01.2017 г. от 14 ч.
9880
Районният съд – Айтос, гр. колегия, ІІ състав,
призовава Ахмад Самехахмад Ямин, гражданин
на Йордания, без заявен постоянен адрес в страната и сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съдебните книжа
като ответник по гр. д. № 612/2016 г., заведено
от Бойка П. Стоянова на основание чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
9827
Софийският районен съд по гр. д. № 37894/2016 г.
призовава в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението Николай
Митков Иванов с последен известен адрес в
България: София, ж.к. Яворов 21, вх. Б, ап. 7, да
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се яви в канцеларията на Софийския районен съд,
III гражданско отделение, 149-и състав, София,
бул. Цар Борис III № 54, за да получи препис
от искова молба и приложенията, подадена от
Надежда Антонова Иванова, с правно основание
чл. 49, ал. 3 от Семейния кодекс. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
9792
Софийският районен съд по гр.д. № 53924/2016 г.
призовава в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението Нели Божидарова Недялкова с последен известен адрес
в България: София, ж.к. Света Троица, бл. 150,
вх. В, ет. 8, ап. 67, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, III гражданско отделение,
149-и състав, София, бул. Цар Борис III № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията,
подадена от Борислав Марков Недялков, с правно
основание чл. 49 от Семейния кодекс. В случай че
не се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител.
9793
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 92 състав,
съобщава на Герд-Юрген Там с неизвестен адрес,
че по искова молба на Емануела Тодорова Симеонова е образувано гр. д. № 17274/2015 г. по описа
на СРС, ГО, 92 състав, и в двуседмичен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, бул.
Цар Борис ІІІ № 54, за получаване на препис от
исковата молба и приложенията към нея. В случай
че не се яви да получи книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат
за редовно връчени. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9809
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гражданско
дело № 505/2016 г. по искова молба, постъпила от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – Варна, ул. Алеко Константинов 17,
ет. 1, срещу Евгений Емилов Минчев от с. Пчелино, област Добричка, с която са предявени искове
по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество.
За проверявания период е придобил и отчуждил
моторни превозни средства, както следва: лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
рег. № Тх 9495, рама WVWZZZ3BZVE084703, двигател № AFN210798, отчужден, като подлежи на
отнемане в полза на държавата сумата 5380 лв.;
лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, с
рег. № Тх 7273НХ, № на рама WFOHXXGBVHND
17889, двигател HD17889, който подлежи на отнемане в полза на държавата; лек автомобил марка
„БМВ“, модел 525 Д, рег. № Тх 6151 ХА, рама
WBADL91010GV62539, двигател 26219907256D1,
отчужден, като на отнемане подлежи сумата
5900 лв.; лек автомобил марка „БМВ“, модел 320Д,
рег. № Тх 7711 ХВ, рама WVAAL710XOKE41769,
двигател 80209090204Д1, отчужден, като на отнемане подлежи сумата 4840 лв. Ищецът твърди, че
сумата 2664,53 лв. погасителни вноски, 3547 лв.
вноски за захранване по сметка и 233 486,47 лв.,
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внесени от трети лица, са без установен законен
източник на средства и подлежат на отнемане.
Като особен залог е вписан колесен трактор марка „CASE MXM190“, рама ACM224753, двигател
„FA107562“, рег. № Тх 01231, който подлежи на
отнемане. Общо претендираният размер на отнемане на имущество е на стойност – 310 818 лв.
Определя едномесечен срок считано от обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението по
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ за предявяване в рамките
на настоящото производство от трети заинтересовани лица на претенции спрямо имуществото,
за чието отнемане се настоява. Насрочва делото
за разглеждане на 11.04.2017 г. – 14 ч.
9822
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 672 по описа за 2016 г. по постъпило
мотивирано искане вх. № 5858 от 31.10.2016 г. от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (КОНПИ) срещу Емил Бойков Бъзовски с постоянен адрес: Перник, ж.к. Тева 47,
ет. 6, ап. 15, за отнемане в полза на държавата на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) на следното имущество на обща стойност 229 826,60 лв.:
– 97 791,50 лв., получени от Бъзовски при
продажба на 1/2 идеална част от недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Кладница, община Перник, с административен адрес:
екологично селище Делта хил, представляващ
УПИ V-35 от кв. 17 по плана на с. Кладница,
утвърден със Заповед № 1465 от 31.07.2008 г. и
Решение № 419 от 26.01.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, целият с площ 701 кв. м,
при граници: от север – улица; от изток – УПИ
VI-35; от запад – УПИ IV-35; от юг – УПИ XVI-35
и УПИ XI-35, заедно с еднофамилна жилищна
сграда (къща) на два етажа със застроена площ
210,5 кв. м, съгласно разрешение за строеж № 475
от 5.12.2008 г. на гл. арх. на община Перник;
– 34 000 лв. от продажба на МПС: лек автомобил рег. № CA9991PX, марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рама WVWZZZ1KZBW255941;
– 53 000 лв. от продажба на МПС: лек автомобил рег. № CA3689PC, марка „БМВ“, модел
„X5“, рама WBAFB710X0LV68666;
– 100 лв. от продажба на дялове от капитала
на „ЕМ Експорт“ – ЕООД, с ЕИК 200836136;
– 39 003,10 лв. – равностойност на иззети и
върнати по наказателно производство банкноти;
– 5932 лв. – средства по банкови сметки.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество по реда на чл. 29 ЗОПДИППД пред
Пернишкия окръжен съд в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Първото съдебно заседание по делото
е насрочено за 20.04.2017 г. от 13,30 ч.
9637
Смолянският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 51/2016 г. на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Г56 Дивелъпмънтс“ – ЕООД (в открито производство по
несъстоятелност), ЕИК 175282600, със седалище
и адрес на управление Смолян, бул. България
7, за съдебно заседание, което ще се проведе на
21.12.2016 г. от 11 ч. в залата на съда – Смолян, бул.
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България 16, за разглеждане молбата на „Групо
Г56 България“ – ООД, за отмяна на решения на
събрание на кредиторите, проведено на 28.09.2016 г.
9924

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
47. – Изпълнителният съвет на политическа
партия „Кауза България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на Изпълнителния съвет на
ПП „Кауза България“, взето с протокол № 47 от
28.11.2016 г., свиква национално съвещание на
партията на 21.01.2017 г. в 10 ч. в с. Белащица,
община „Родопи“, хотел „Свети Георги“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане
на оставката на членовете на Изпълнителния
съвет на партията; 2. приемане на оставката на
членовете на Контролния съвет на партията; 3.
приемане на оставка на председателя на партията; 4. избор на нови членове на Изпълнителния
съвет на партията; 5. избор на нови членове на
Контролния съвет на партията; 6. избор на председател на партията; 7. приемане на отчетите за
дейността на Изпълнителния съвет за 2016 г.; 8.
приемане на отчетите за дейността на Контролния
съвет за 2016 г.; 9. приемане на годишен финансов
отчет и годишен доклад за дейността за 2016 г.;
10. приемане на проектобюджет за 2017 г.; 11.
приемане на програма за дейността на партията
за 2017 г.; 12. дискусия по проблеми на партията.
В случай че в предвидения ден и час липсва предвиденият в устава на „Кауза България“ кворум за
редовно провеждане на национално съвещание,
то заседанието ще бъде отложено с 1 час и ще се
проведе, като ще се счита законно независимо
от присъстващите на него делегати.
9899
32. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Кану Каяк Пловдив“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 15, ал. 1 от устава
свиква редовно годишно отчетно общо събрание
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на 29.01.2017 г. в 10 ч. в сградата на седалището
на сдружението в Асеновград, ул. Капитан Райчо
13, при следния дневен ред: 1. отчет на сдружението за периода 1.01 – 31.12.2016 г.; 2. приемане
на нови членове в управителния съвет на сдружението; 3. промени в устава на сдружението;
4. вземане на решения за кандидатстване за
редовно членство в Българска федерация „Канукаяк“; 5. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието се отлага за
11 ч. при същия дневен ред на същото място
и се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
9904
6. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 21.01.2017 г. в 10 ч. в зала „Лира“ на Военния
клуб, пл. Възраждане 1, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет;
2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. приемане бюджета на съюза за 2016 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9908
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Тенис клуб „Академик-83“,
Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 във
връзка с чл. 32, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
20.01.2017 г. в 10 ч. в Пловдив, Спортен комплекс, стадион „Пловдив“, заседателна зала, при
следния дневен ред: избор на нов управителен
съвет поради изтичане мандата на настоящия;
определяне мандат на новоизбрания УС; избор
на председател на УС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с 1 час, след което се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
9901

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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