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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7686

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

за попълване състава и ръководството на
Комисията по бюджет и финанси

РЕШИ:
Избира Андон Димов Дончев за заместващ представител на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШЕНИЕ

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

РЕШИ:
1. Избира Евгения Даниелова Ангелова
за заместник-председател на Комисията по
бюджет и финанси.
2. Избира Галя Стоянова Василева за член
на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7717

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
политиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобож дава Га л я Стоянова Василева
като член на Комисията по политиките за
българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7723

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнeния:
1. В т. 2 след думите „извън посочените в
т. 1“ се поставя запетая и се добавя „както
и лицата, кандидатстващи за държавни служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР“.
2. Точка 3 се отменя.
3. В т. 6 думите „държавните служители по
§ 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заменят с
„държавните служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

4. Създава се т. 8:
„8. държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 2 ЗМВР, кандидатстващи за назначаване в
случаите по чл. 156, ал. 4 ЗМВР.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. експертни решения за годност за изпълнение на държавната служба в МВР на
служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3
ЗМВР и курсантите в АМВР;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. експертни решения за работоспособността на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР по реда на Наредбата
за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от
2017 г. (ДВ, бр. 51 от 2017 г.).“
§ 3. В чл. 4, ал. 1 след думите „чл. 142,
ал. 1, т. 1 и“ се добавя „ал.“.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 след думите „чл. 142,
ал. 1, т. 1 и“ се добавя „ал.“.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 след думите „чл. 142,
ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 3“, а думите „и по
§ 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
§ 6. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) При оценка на здравословното състояние на служители по чл. 142, ал. 1, т. 1
и ал. 3 ЗМВР и на лица, кандидатстващи за
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР,
които подлежат на индивидуална преценка
според приложение № 1, се прилага диференциран, индивидуален подход, съобразен
със: здравословното състояние към момента
на освидетелстване; характера, протичането
и прогнозата на установеното заболяване;
възрастта на освидетелстваното лице; квалификацията; специфичните изисквания за
изпълнение на длъжността; за служителите
и прослуженото време на държавна служба при представени производствена и/или
здравно-производствена характеристика, при
необходимост и длъжностна характеристика
за съответната длъжност.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 142, ал. 1, т. 1
и“ се добавя „ал.“;
б) в т. 3 след думите „чл. 142, ал. 1, т. 1“
се добавя „и ал. 3“, а думите „и по § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „и 3“ се заличават.
§ 8. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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С Т Р. 3
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

РАЗПИСАНИЕ
на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване за работа в Министерството
на вътрешните работи
К АНДИДАТ-СЛУЖИТЕЛИ (лица по
чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 4)

Наименование на болестите

Състав
(графа)

Държавни
служители (ДС) по
чл. 1, ал. 2,
т. 1
1

СЛУЖИТЕЛИ (лица по
чл. 1, ал. 2, т. 5 – 7)

ДС по чл. 1,
Кандидати за
ал. 2, т. 5 и
ДС по чл. 1, курсанти в
ДС по чл. 1,
курсанти в
ал. 2, т. 2
Академията
ал. 2, т. 6
Академията
на МВР
на МВР
2

3

4

5

4

5

Клас I
Някои инфекциозни и паразитни болести (А00-В99)
1

2

3

Чревни инфекции A00-09

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Коремен тиф и паратиф (А,В,С)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Ботулизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Първична туберкулозна инфекция
(първичен комплекс, плеврит и
др.) Туберкулозна интоксикация

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Първична ТБК на белите дробове

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Плеврит

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Белодробна туберкулоза (инфилтрат, каверна, нодуларна, бронхиектазии, пневмоторакс и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Друга туберкулоза на дихателната
система (емпием, хидроторакс,
ендоторакални лимфни възли,
трахея, изолиран бронх, ларинкс,
ринофаринкс, нос и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Туберкулоза на менингите и на
централната нервна система

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни
възли

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Туберкулоза на костите и ставите
(артрит, костна некроза, остеит,
остеомиелит, синовит, теносиновит, болест на Пот, спондилит)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Туберкулоза на пикочо-половата
система (пиелит, пиелонефрит,
епидидимит, простатит, тестикулит, салпингит, оофорит)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Т у б ерк улоза на д ру г и орга н и
(кожа, нодозна еритема, периферни лимфни възли, око, ухо,
тиреоидея, надбъбречни жлези,
далак и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Милиарна туберкулоза (полисерозит, дисеминирана, генерализирана)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) тежка форма
б) носителство

С Т Р.
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Някои бактериални зоонози

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Чума

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Сап и мелиоидоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Лептоспироза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Други бактериални болести

Индивидуална преценка след лечение

Проказа (Болест на Hansen)

Негоден

Негоден

Негоден

Тетанус

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Газова гангрена

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Остър полиомиелит

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Други вирусни болести на ценИндивидуал- Индивидуалтралната нервна система, които
на преценка на преценка
не се предават от членестоноги

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Бяс

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Вирусни енцефалити, предавани
от комари, кърлежи и от други и
неуточнени членестоноги

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата
и лигавицата
Херпес зостер
Други вирусни болести с екзантем

Негоден

Негоден

Годен след излекуване
Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен след излекуване

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Жълта треска и денга

Негоден

Негоден

Негоден

Кримска хемораг и чна т реска,
хеморагична треска Лася, хеморагична треска Ебола, хеморагична
треска Марбург

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) некомбинирани форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Болест, предизвикана от вируса
на човешкия имунодефицит (НIV)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Вирусен хепатит
а) комбинирани форми (А+С),
(В+С) и др.

Други вирусни болести

Годен след излекуване

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Протозойни болести

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Малария

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Токсоплазмоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Сифилис

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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венерически болести (мек шанкър,
венерическа лимфогрануломатоза, ингвинален гранулом, болест
на Райтер)

ДЪРЖАВЕН
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Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Лаймска болест – хроничен мигриращ еритем, предизвикан от
Borrelia burgdorferi
а) тежка хронична форма

Негоден

Негоден

Негоден

б) лека форма

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

Микози с рязка изява и усложнени форми, изискващи срок на
лечение над 3 месеца

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Хелминтози

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Ехинококоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Други и неуточнени инфекциозни
болести

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Последици на ТБК
а) при значителни, остат ъчни
изменения в засегнатия орган, с
нарушение на функцията му

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) при незначителни изменения Индивидуал- Индивидуали запазена функция
на преценка на преценка

Негоден

Последици на острия полиомиелит
а) тежки

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) леки

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Последици от други инфекциозни
болести и паразитози

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Годен

Годен

Клас II
Новообразувания (C00-D48)
1

2

3

4

5

Злокачествени новообразувания
на ус т ни т е, ус т ната к у х ина и
фаринкса

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на храносмилателните органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на дихателните органи и гръдния кош

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на костите и ставните хрущяли

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Меланом и други злокачествени
новообразувания на кожата

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на мезотелиалната и меките тъкани

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествено новообразувание
на млечната жлеза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на женските полови органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на мъжките полови органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

С Т Р.
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Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на щитовидната и други ендокринни жлези

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
с неточно определени вторични
и неуточнени локализации

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Злокачествени новообразувания
със самостоятелни (първични)
множествени локализации

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Новообразувания in situ

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

б) под леж а щ и на операт и вно
лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

в) които не предизвикват функционални смущения

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

До бр ок аче с т вен и ново о бра зувания
а) засягащи важни органи и системи, неподлежащи на операция

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Клас III
Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм
(D50-D89)
1
2
3
4
5
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

Анемии, свързани с храненето

Негоден

Хемолитични анемии

Негоден

Апластични и други анемии

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Нарушения на съсирването на
кръвта, пурпура и други хеморагични състояния
Други болести на кръвта и кръвотворните органи
Дру ги нару шени я, вк лючващи
имунния механизъм
Саркоидоза

Негоден
Негоден

Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Негоден

Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Негоден
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

Клас IV
Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата
(E00-E90)
Обикновена и нетоксична възловидна гуша
а) ІІІ степен, неподлежаща на
оперативно лечение, или състояние след ст ру мектоми я – със
значителни трайни функционални
смущения или рецидив
б) независимо от степента и функционалните смущения – подлежащи на оперативно лечение

1

2

3

4

5

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Негоден

Индивидуална преценка

ИндивидуалНегоден
Негоден
на преценка
ИндивидуалТиреоидит
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
Други болести на щитовидната Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуалжлеза
на преценка на преценка
преценка
на преценка
Захарен диабет
а) тежки и среднотежки форми
Негоден
Негоден
Негоден
Индивидуална диабет
на преценка
ИндивидуалИндивидуалб) леки форми на диабет
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка
Други разстройства на глюкозИндивидуалната регулация и ендокринната
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
секреция на панкреаса
Хипопаратиреоидизъм и други
Индивидуалразстройства на паращитовидНегоден
Негоден
Негоден
на преценка
ната жлеза
Разстройства на хипофизата и
ИндивидуалНегоден
Негоден
Негоден
нейния хипоталамичен контрол
на преценка
ИндивидуалБолести на тимуса
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
Разстройства на надбъбречните
ИндивидуалНегоден
Негоден
Негоден
жлези
на преценка
ИндивидуалИндивидуалДисфункция на яйчниците
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка
ИндивидуалИндивидуалДисфункция на тестисите
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка
ИндивидуалПолигландуларна дисфункция
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
ИндивидуалДруги ендокринни разстройства
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
ИндивидуалИндивидуалНедоимъчно хранене
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка
Други видове недоимъчно хранене Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуална преценка на преценка
преценка
на преценка
Годни ИТМ
Годни ИТМ
Затлъстяване и други разстройИндивидуалИндивидуалдо 29.9 кг/
до 29.9 кг/
ства поради прехранване
на преценка
на преценка
кв.м
кв.м
Ра зс т ройс т ва на обм я ната на
Индивидуалвеществата
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
а) тежки форми
ИндивидуалИндивидуалб) леки форми
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка
Клас V
Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)

Негоден
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Годен
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

1

2

3

4

5

Сенилни и пресенилни органични
психични състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Алкохолни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Психози при наркомании

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Шизофренни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Афективни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Преходни органични психотични
състояния
Дру г и орга н и ч н и пси хо т и ч н и
състояния (хронични)
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Параноидни състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Други неорганични психози

Негоден

Негоден

Негоден

Психози, специфични за детството

Негоден

Негоден

Негоден

Неврози
а) при тежки форми със затегнат
ход на протичане, незадоволителен терапевтичен резултат и
затруднена социална вградимост

Негоден

Негоден

Негоден

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Разстройства на личността – при
обективизирани, трайно изразени
аномалии в емоционално-волевата сфера, поведението и социалната вградимост, неповлияни от
лечебни и социални интервенции

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

С ексуа л ни о т к лонени я и разстройства

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Синдром на алкохолна зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Наркотична зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Злоу по т реба с нарко т и ц и без
поява на зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Соматични разстройства, свързани с психични фактори

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Специални симптоми или синдроми, некласирани другаде

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Заекване

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

С пец ифи ч но ра з с т р ойс т во на
съня – сомнамбулизъм (от неорганичен произход)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Незадържане на урината

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Незадържане на изпражненията
(от неорганичен произход)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Остри реакции на стрес и адаптационна реакция (ПТСР)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Специфични непсихотични психични разстройства след органично мозъчно увреждане

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Депресивни разстройства и разстройства на поведението, некласирани другаде

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Умствена изостаналост

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

4

5

Клас VI
Болести на нервната система (G00-G99)
1

2

3

Възпалителни болести на цен- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуалтралната нервна система
на преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка
Наследствени и дегенеративни
заболявания на централната нервна система

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Разстройства на вегетативната
(автономната) нервна система

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Епизоди чни и пароксизма лни
разстройства

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Епилепсия
а) с чести големи или ма лк и
пристъпи; епилептична промяна
на личността

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) с единични редки епилептични
пристъпи без психични смущения
извън тях

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Други болести на централната
нервна система

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Увреждания на отделни нерви, Индивидуал- Индивидуалнервни коренчета и плексуси
на преценка на преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Болест и на нервно-м уск улни я
синапс и мускулите

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Клас VII
Болести на окото и придатъците му (H00-H59)
1

2

3

4

5

Негоден

Индивидуална преценка

Болести на очната ябълка

Негоден

Негоден

Негоден

Отлепване и аномалии на ретината

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Други болести на ретината

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Хориоретинит, цикатрикси и други заболявания на хориоидеята

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Болести на ириса и на цилиарното тяло

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Глаукома
а) първична на едното или на
двете очи и вторична на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) вторична – на едното око

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Катаракта

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) миопична рефракция 6.0 Д и
над 6.0 Д на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

х и п е р м е т р о п и ч н а р е фр а к ц и я
7.0 Д и над 7.0 Д на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

анизометропия 3.0 Д и над 3.0 Д

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Астигматизъм от всичките му
разновидности от 4.0 Д и над 4.0 Д

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) рефракция над ±4.0 Д на двете
очи, влючващи стойност та на
астигматизма

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Нарушения на рефракцията и на
акомодацията

в) рефракция от ±1.0 Д до ±4.0 Д
Индивидуал- Индивидуална двете очи, включващи стойнона преценка на преценка
стите на астигматизма
Амблиопия
а) тежка степен – зрителна острота 0.1 Д и по-малко на едното око

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) средна степен – зрителна острота на едното око от 0.3 Д до
0.15 Д

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) лека степен – зрителна острота Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуал0.8 Д – 0.4 Д на двете очи
на преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка
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Негоден

Негоден

Негоден

а) на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

б) на едното око

Негоден

Смущения в цветното зрение

Негоден

Нощна слепота

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка

4

5

Аномалии на зрителното поле
(атрофия на зрителните нерви или
трайно от органически произход
стеснение на зрителното поле
под 45° темпорално и под 30° за
другите страни)

Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Негоден

Негоден
Негоден
Негоден

Други и неуточнени смущения
Негоден
Негоден
Негоден
на зрението
Слепота и намаляване на зрителната острота
а) при зрение на двете очи 0.5 и
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
по-малко
на преценка
на преценка на преценка
б) при зрение на едното око 0.1
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
и по-малко, а на другото над 0.5
на преценка
на преценка на преценка
в) при зрение на едното око поИндивидуалмалко от 0.5 до 0.1, а на другото
Негоден
Годен
Негоден
Годен
на преценка
повече от 0.5
Кератит, мътнини и други забоИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
лявания на роговицата
на преценка
на преценка на преценка
Увреждания на роговичните мембрани, дегенерации, наследствени
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
дистрофии на роговицата, кератона преценка
на преценка на преценка
конус, десцеметоцеле и стафилома
Заболявания на конюнктивата и Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуалклепачите
на преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалЗаболявания на слъзния апарат
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалЗаболявания на орбитата
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
Заболявания на зрителния нерв
Индивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
Негоден
и зрителните пътища
на преценка на преценка
Страбизъм на очите и други смущения на бинокуларното зрение
Индивидуала) паралитичен с двойни образи
Негоден
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
б) задружен – явно манифестиИндивидуалИндивидуал- Индивидуалран или трайно паралитичен без
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
двойни образи
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалДруги заболявания на окото
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
Афакия и други заболявания на
лещата
Индивидуал- Индивидуала) на двете очи
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка на преценка
ИндивидуалИндивидуал- Индивидуалб) на едното око
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
Клас VIII
Болести на ухото и на мастоидния израстък (H60-Н95)
1
Болести на външното ухо

2

3

Годен след проведено лечение

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Негнойно възпаление на средното
ухо и болести на Евстахиевата
тръба

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Годен след проведено лечение

Хронични, гнойни отити
а) неепитилизирана радикална
трепанация, съпроводена с гранулации, супурация, или холестеатомодобни маси; радикална трепанация на едното ухо и хроничен
гноен отит на другото ухо
б) двустранен хроничен отит или
едностранен, но усложнен с гранулации, полипи или холестеатом
в) едностранен хроничен гноен
отит без усложнения; двустранна
суха перфорация на тъпанчевата
ципа
Мениеров синдром и други вестибуларни смущения
а) при рязко изразени разстройства на вестибуларните функции
с тежки или чести умерени пристъпи, доказани в специализирано
лечебно учреждение
б) при редки, умерени или леки
пристъпи от смущения на вестибуларните функции
Отосклероза, неврит на слуховия
нерв и други болести на ухото,
съпроводени с трайно намаление
на слуха
а) трайна, пълна глухота на едното
ухо; трайно намаление на слуха
на двете уши при възприемане на
шепотна реч на всяко ухо до 2 м
б) трайно намаление на слуха
на двете уши при възприемане
на шепот – на реч от всяко ухо
от 2 до 4 м
Глухота – трайна и пълна на двете
уши, немота или глухонемота

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Клас IX
Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)
1

2

3

Остър ревматизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Хронични ревматични болести
на сърце
а) митрална стеноза без (или с
митрална инсуфициенция с II – IV
степен на сърдечна недостатъчност/СН/), аортна стеноза без или
със инсуфициенция на аортната
клапа с II – IV ст. на СН, стеноза
на трикуспидалната клапа със или
без инсуфициенция с II – IV ст. на
СН, всички комбинирани сърдечни пороци със засягане на две или
повече клапи; оперираните за СС
пороци с II – IV ст. на СН;
б) всички сърдечни пороци, без
тези по буква „а“

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

4
5
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

Хипертонични болести
а) трети стадий – тежко увреждане на прицелни органи с декомпенсация на функциите им

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) вт ори с та д и й – знач и т ел но
завишени стойности на артериалното налягане с начални органни
промени

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) първи стадий – начален функционален стадий с преходно периодично повишаване на артериалното налягане, без органни
промени

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

а) със силно изразени органични
изменения и дълбоко нарушение
във функциите – III и IV функционален клас

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) с умерено изразени органични
изменения и умерени или леки
нарушения във функциите – I и
II функционален клас

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Белодробно сърце и болести на
белодробното кръвообращение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) с остатъчни тежки, функционални и хемодинамични промени

Негоден

Негоден

Негоден

б) леки без функционални промени в хемодинамиката

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Исхемична болест на сърцето

Други болести на сърцето
Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Кардиомиопатия
а) тежки форми

Негоден

Негоден

б) умерено изразени форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) леко изразени форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

б) средно тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) леки форми

Негоден

Индивидулна преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) тежка форма

Негоден

Негоден

Негоден

б) лека форма

Негоден

Негоден

Негоден

а) при тежки и трайни промени
или при лоша прогноза, които
водят до пълна социално-трудова
неприспособимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) при стабилизирани състояния
с леко засегнати двигателна, сетивна и вегетативна функция или
психична дейност

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

в) при временни смущения с пълно
възстановяване

Негоден

Негоден

Негоден

Смущения на сърдечната проводимост и нарушения на сърдечния
ритъм
Негоден

Негоден

Сърдечна недостатъчност
Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Мозъчносъдови болести

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Болести на артериите, артериолите и капилярите
а) със силно изразени органични
изменения и нарушения на функциите и неподдаващи се на трайно
оперативно или консервативно
лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) с временни трофични и функционални нарушения, подлежащи
на лечение

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) състояние след прекарана дълбока венозна тромбоза с трайно
хронична венозна недосттъчност
С4, 5, 6, тежки малформации на
магистралните повърхностни и
дълбоки вени, тежки изменения в
лимфните съдове, състояния след
лигатура или пластично заместване на дълбоки магистрални вени

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) повърхностен тромбофлебит,
първични варици на крайниците,
венозни малформации с ограничен характер, дълбока венозна
тромбоза, без изразени хемодинамични смущения в крайниците

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Годен

Годен

Болести на вените, лимфните
съдове и лимфните възли, некласифицирани другаде. Други и
неуточнени болести на органите
на кръвообращението

в) слабо разширение на малки
Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална
повърхностни вени без обективни
на преценка на преценка
преценка
оплаквания и трофични смущения
Хемороиди:

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) с усложнения

Негоден

Негоден

Негоден

б) без усложнения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

а) силно изразено варикоцеле,
пречещо на движението

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) умерено изразено варикоцеле

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Варикоцеле

в) леко изразено варикоцеле

Годен

Годен

4

5

Годен

Годен

Клас Х
Болести на дихателната система (J00-J99)
1
Остри инфекции на горните дихателни пътища

2

3

Годен след излекуване

Други болести на горните диха- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуалтелни пътища
на преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка
Хроничен синузит
а) тежки форми, безуспешно лекувани или усложнени
б) леки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка

Грип

Годен след излекуване

Пневмонии

Годен след излекуване

Годен

Годен

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Бронхит, неуточнен като остър
или хроничен, хроничен бронхит
и емфизем

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Астма

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) двустранно разпространение
или едностранно в повече от един
белодробен дял

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б) ограничени (едностранни и със
засягане само на един дял), но с
чести обостряния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

в) ограничени (едностранни и
със засягане само на един дял)
без обостряния и нарушения на
белодробната функция

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Болести на белия дроб, причинени
от външни агенти

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Други болести на дихателната
система

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Пневмоторакс

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Бронхиектазии

Клас ХI
Болести на храносмилателната система (К00-К93)
1

2

3

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) III степен

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) II степен

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

А нодон т и я (п ъ л на л и пса и л и
снемаща протеза на 10 и повече
зъба на едната челюст)

4

5

Болести на венците и пародонта
(пародонтит, пародонтоза)

Годен

Челюстнолицеви аномалии, болести на челюстите и афтозни Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуалразязвявания на устата, изисква- на преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка
щи срок на лечение над 3 месеца
Болести на хранопровода
Ахалазия и кардиоспазъм на хранопоровода

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Гас т роезофа г еа л на рефл у ксна
болест
а) III, IV степен
б) I, II степен

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) с усложнения, тежки рецидиви,
тежко протичане

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) с активен язвен дефект

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Стриктура на хранопровода
Язвена болест

в) в ремисия
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Гастрит и дуоденит, функционални смущения на стомаха и други Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална
болести на стомаха и дванадесе- на преценка на преценка
преценка
топръстника
Болести на апендикса
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Годен

Годен

Годен след проведено лечение

Абдоминална херния
а) гигантска, неподдаваща се на
оперативно лечение, със значителни функционални смущения

Негоден

б) подходяща за оперативно лечение или незатрудняваща функциите на организма

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Годен след оперативно лечение

Регионален ентерит (болест на
Крон) и идиопатичен проктоколит
(х роничен улцеро-хеморагичен
колит)

Негоден

Негоден

Негоден

Съдови болести на червата

Негоден

Негоден

Негоден

Неинфекциозни гастроентерити и
колити със смущения в развитието
и охранването

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) тежки и усложнени форми, с
трайни функционални смущения
с лед п роведено операт и вно и
консервативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) средно изразени форми с функционални смущения, при които
се очаква възстановяване

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

а) теж к и форми, с наст ъпили
трайни функционални смущения
и усложнения Child С

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) средно тежки и леки форми
Child B

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) леки форми Child А

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Абсцес на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Други болести на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Негоден

Негоден

Други болести на червата и перитонеума

в) леки форми без функционални Индивидуалсмущения
на преценка
Ост ра и подост ра нек роза на
черния дроб
Хронични болести и цироза на
черния дроб

Холел и т иаза и д ру г и болес т и
на жлъчния мехур и жлъчните
пътища
а) усложнени форми и след про- Индивидуал- Индивидуалведено оперативно лечение
на преценка на преценка
б) неусложнени форми

Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка

Болести на панкреаса

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Стомашно-чревен кръвоизлив

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Нарушена резорбция в червата
а) със смущения в развитието и
охранването
б) без функционални смущения

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка

Клас ХII
Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)
1

2

3

4

5

а) тежки форми с доказана лоша
прогноза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) средно тежки форми, упорито
рецидивиращи и разпространени

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Болести на кожата и подкожната
тъкан

в) леки форми

Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуална преценка на преценка
преценка
на преценка

Годен

Клас ХIII
Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)
1
Системни болести на съединителната тъкан

2

3

4

5

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Ревматоиден артрит и други възпалителни полиартропатии

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Ос т еоар т рози, д ру г и ар т ропатии, вътреставни увреждания на
коляното и други увреждания и
неуточнени болести на ставите
а) тежки форми със значително нарушение на функциите на ставите

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) средно тежки форми с умерено нарушение на функциите на
засегнатите стави

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) леки форми с незначителни нарушения на функциите на ставите

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Анкилозиращ спондилит (болест
на Бехтерев)
а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

а) тежки форми със значително нарушение на функциите на
ставите; тук се отнася и дискова
херния на две и повече нива с
наличие на трайна тежка отпадна
неврологична симптоматика

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) средно тежки форми – с умерено нарушение на функциите на
засегнатите стави

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) леки форми – с незначителни нарушения на функциите на ставите

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Артропатии, свързани с инфекции,
дължащи се на микрокристали и
свързани със заболявания, класирани другаде

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Годен

Годен

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Дорзопатии
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Болести на меките тъкани

Индивидуал- Индивидуал- Индивидуална Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
преценка
на преценка на преценка

Остеопатии, хондропатии и придобити костно-мускулни деформации
а) при рязко изразени органични
увреждания и тежки функционални нарушения

ВЕСТНИК

Негоден

Негоден

Негоден

б) при умерено изразени функционални нарушения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

в) п ри ог рани чени органи чни
увреждания с леки функционални
нарушения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден
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Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Годен

Годен

Клас ХIV
Болести на пикочо-половата система (N00-N99)
1
2
3
4
Остър гломерулонефрит
Негоден
Негоден
Негоден
Годен
ИндивидуалНефрозен синдром
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
ИндивидуалХроничен гломерулонефрит
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
Нефрит и нефропатия, неуточнени
ИндивидуалНегоден
Негоден
Негоден
като остри или хронични
на преценка
ИндивидуалОстра бъбречна недостатъчност
Негоден
Негоден
Негоден
на преценка
Хронична бъбречна недостатъчИндивидуалНегоден
Негоден
Негоден
ност
на преценка
Бъбречна недостатъчност - неуНегоден
Негоден
Негоден
Негоден
точнена

5
Годен
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
Индивидуална преценка
ИндивидуалНегоден
на преценка
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Сбръчкан бъбрек

Негоден

Негоден

Негоден

Ма л ък б ъбр ек по неизве с т на
причина

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Бъбречни инфекции

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Хидронефроза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка
след лечение

Камък в бъбрека и уретера
Други болести на бъбрека и уретера
Камък в долните пикочни пътища
Цистит
Други болести на пикочния мехур
Невенеричен уретрит и уретрален
синдром
Стриктура на уретрата
Други болести на уретрата и на
пикочните пътища
Хиперплазия на простатата
Възпалителни болести на простатата

ИндивидуИндивидуалална преНегоден
на преценка
ценка
ИндивидуИндивидуал- Индивидуалална прена преценка на преценка
ценка
Индивидуална преценка след лечение
Годен след излекуване
ИндивидуалНегоден
Негоден
на преценка
ИндивидуИндивидуалНегоден
ална прена преценка
ценка
Индивидуална преценка
Негоден
след лечение

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Годен след лечение
Годен
Годен
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална преценка след клинично уточняване
Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен след излекуване

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
Годен

Годен
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Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Индивидуална преценка след оперативно Индивидуаллечение
на преценка
Индивидуална преценка след лечение

Фимоза, хипертрофия на препуциума и парафимоза

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Безплодие при мъжа

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Други увреж дания на половия
член

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Други увреждания на мъжките
полови органи

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Годен след лечение

Индивидуална преценка

Годен

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Болести на млечните жлези
Възпалителни болести на женски
те тазови органи
Ендометриоза

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Генитален пролапс

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Фистули със засягане на женските
полови органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Невъзпалителни заболявания на
яйчници, маточната тръба и широката връзка на матката

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Невъзпалителни болести на вулвата и перинеума

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Болки и други симптоми, свързани с женските полови органи

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Кръвотечение от женските полови ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
органи и смущение на менстру- ална прена преценка
преценка
ацията
ценка

Годен

Годен

Менопаузни и постменопаузни
разстройства

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Безплодие у жената

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

Дру ги забол явания на женски
полови органи

ИндивидуИндивидуал- Индивидуална
ална прена преценка
преценка
ценка

Годен

Годен

4

5

Болести на матката, некласирани
другаде
Невъзпалителни болести на шийката на матката и вагината

Годен след излекуване

Клас ХV
Бременност, раждане и послеродов период (О00-О08)
Услож нени я на бременност та,
раждането и послеродовия период

1

2

3

Негодна

Индивидуална преценка

Негодна

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Клас ХVII
Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)
1

2

3

4

5

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) при умерено изразени органични увреждания с функционални
нарушения

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

в) без функционални
нарушения

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Вродени аномалии:
а) при значимо изразени органични увреждания с тежки функционални нарушения

Клас ХVIII
Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания,
некласифицирани другаде (R00-R99)
1
2
3
4
5
Липса на очакваното нормално
физиологично развитие
а) рязко изоставане във физичеНегоден
Негоден
Негоден
Негоден
Негоден
ското развитие, неотговарящо на
възрастта
б) физическо развитие, неотговарящо на възрастта, изразено в
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
недостатъчно развитие на костна преценка
на преценка на преценка
ната и мускулната система
Клас ХIХ
Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00-T98)
1
2
3
4
5
Счупване на черепа и лицевите
кости без органично увреждане
на ЦНС
а) с дефект на мозъчния череп
· над 4 кв. см
Негоден
Негоден
Негоден
Негоден
Негоден
ИндивидуалИндивидуал- Индивидуал· до 4 кв. см
Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
б) без костен дефект
Годен
Годен
Годен
Годен
Годен
Счупване на костите на гръбначния стълб и туловището
а) с изразени и трайни увреждания на функциите на гръбначния Негоден
Негоден
Негоден
Негоден
Негоден
мозък и други органи
б) с трайни, умерени увреждания
ИндивидуалИндивидуал- ИндивидуалНегоден
Негоден
на функциите на органите – парези
на преценка
на преценка на преценка
в) с леки увреждания на функциите
ИндивидуалИндивидуал- Индивидуална органите, при които се очаква Негоден
Негоден
на преценка
на преценка на преценка
възстановяване
С ч у п ва н и я на г орн и и дол н и
крайници
а) полифрагментарни, дислоциИндивидуал- Индивидуалрани на тръбестите кости с ув- Негоден
Негоден
Негоден
на преценка на преценка
реждане функциите на крайника
б) непълни и недислоцирани без След завършване на оздравителния проувреждане функциите на крайника
цес е годен
Изкълчвания
а) на големи стави

Годен

Годен

ИндивидуИндивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуалална прена преценка на преценка на преценка на преценка
ценка
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б) на средни и малки стави

ИндивидуИндивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуалална прена преценка на преценка на преценка на преценка
ценка

в) сублуксации

ИндивидуИндивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуалална прена преценка на преценка на преценка на преценка
ценка

Навяхвания

Годен

Годен

Годен

Мозъчно сътресение до 6 месеца

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Разкъсване и контузия на мозъка;
т ра вмат и чен субара х нои да лен,
субдурален и екстрадурален кръвоизлив; друг или неуточнен травматичен вътречерепен кръвоизлив
и вътречерепна травма от друго
или неопределено естество

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Вътрешни травми на гръдния кош,
корема и таза
а) тежки, с резки и трайни нарушения на функцията на органите
в тях
б) с изразени нарушения на функцията на органите, при които се
очаква възстановяване

Годен

Годен

в) леки, без засягане функцията
на органите

Годен след възстановяване

Открити рани на главата, шията,
трупа, горен и долен крайник

Индивидуална преценка след възстановяване

Травматична ампутация на палеца и травматична ампутация на
други пръсти на ръката (пълна
или частична)
а) на 3 или повече пръста на едната
ръка или на показалеца и палеца
на доминантната ръка или на 4
пръста общо на двете ръце

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) при липса на палец (дистална
фаланга на палец) и показалец на
доминантната ръка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) на 2 пръста на едната ръка; на
палеца на която и да е ръка; на
показалеца на дясната ръка; на
нокътните фаланги на 2 или повече пръсти на която и да е ръка

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Травматична ампутация на ръката, дланта и китката (пълна или
частична)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Травматична ампутация на пръстите на крак(ата) – пълна, частична
а) затрудняващи значително ходенето и носенето на обувки
б) зат рудн яващи незначително
ходенето и носенето на обувки
Травматична ампутация на ниво
глезен и стъпало и травматична
ампутация на крак (крака) – пълна, частична

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка
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Травми на кръвоносните съдове
а) на магистрални артериални съдове с резки и трайни нарушения
и състояние след лигатура и пластично заместване на магистрални
дълбоки вени

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

б) с временни трофични и функционални нарушения, при които
се очаква възстановяване

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) с незначителни функционални
нарушения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Последици от травми, отравяния ИндивидуИндивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуали други въздействия на външни ална прена преценка на преценка на преценка на преценка
причини
ценка
Повърхностни травми
Смазвания

Годен

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Последици от проникване на чуж- Годността се решава по съответстващата на основното заболяване
до тяло през естествени отвори
рубрика
Термични и химични изгаряния
а) тежки – с трайно нарушаване
на функциите

Негоден

б) средно тежки – при които се
очаква възстановяване

Негоден

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

в) леки – без функционални нарушения

Годен

Годен

Годен

Травми на нервите и на гръбначния мозък

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

Индивидуал- Индивидуална преценка на преценка

ИндивидуНякои усложнения на травмите и
Индивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуалална пренеуточнени травми
на преценка на преценка на преценка на преценка
ценка
Отравяния с лекарствени сред- ИндивидуИндивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуалства, медикаменти и биологични ална прена преценка на преценка на преценка на преценка
вещества
ценка
Токсични въздействия на веще- ИндивидуИндивидуал- Индивидуал- Индивидуал- Индивидуалства, предимно с нелекарствен ална прена преценка на преценка на преценка на преценка
произход
ценка
Други и неуточнени ефекти от
въздействия на външни причини

Годността се решава индивидуално по съответстващата рубрика

Усложнения от хирургически интервенции и терапевтични грижи,
некласифицирани другаде

Годността се решава индивидуално по съответстващата рубрика

Специфични изисквания за физическо развитие:
тегло, състояние на слух и зрение
Тегло

Минимално тегло за мъже – 55 кг; за жени – 50 кг; (ИТМ – 18.5 кг/м 2). Максимално
тегло при ИТМ – 29.9 кг/м 2 – Задължително изискване за кандидати като ДС по
графа 1 и кандидати за Академията на МВР.

Слух

Възприемане на шепотната реч не по-малко от 6 м на едното ухо и не по-малко от 4
м на по-слабо чуващото ухо – Задължително изискване за кандидати като държавни
служители по графа 1 и кандидати за Академията на МВР.

Зрение

Двуоочно зрение, равно на 1.4 без корекция и най-малко 0.5 на по-слабо виждащото
око – задължително изискване за:
– кандидати като ДС по графа 1
– кандидати за Академията на МВР.

Цветоусещане

Нормално цветоусещане задължително се изисква за същите групи служители,
изброени в т. „Зрение“.
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ПОЯСНЕНИЕ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ, РАЗДЕЛЕНИ В КЛАСОВЕ
ПО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИК АЦИЯ
НА БОЛЕСТИТЕ – МКБ 10
КЛАС I. НЯКОИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (A00-B99).
Чревни инфекции
Тук спадат холера, коремен тиф и паратиф
(А, В, С), други салмонелни инфекции, шигелоза
(бактериална дизентерия), други хранителни отравяния (бактериални) – стафилококови, ботулизъм, амебиоза, други протозойни чревни болести
(колит, диария, дизентерия), чревни инфекции,
дължащи се на други микроорганизми (ешерихия
коли, аризона, аеробактер, протеус и др.).
За нуждите на експертизата да се изискват
епикризи от специализираните лечебни заведения
(инфекциозни болници или отделения) и при
нужда да се извършват необходимите изследвания и уточняване в МИ – МВР.
Служителите, при които лечението е продължило над три месеца, след приключването му
се ограничават от физически натоварвания за
срок шест месеца.
Туберкулоза. Туберкулоза на дихателните
органи. Първична туберкулозна инфекция (първичен комплекс, плеврит и др.). Туберкулозна
интоксикация
Кандидатите с хиперергични реакции на
туберкулиновата проба по Манту, позитивни
гама-интерферонови тестове (Т-SPOT-TB или
QUANTIFERON-GOLD), без органично заболяване и без засягане на общото състояние са
негодни за работа в МВР. Преценката на служителите е индивидуална след провеждане на
медикаментозна профилактика.
Първична туберкулоза на белите дробове
Това е форма на първична туберкулоза на
белите дробове, при която клинично доловимата първична туберкулозна инфекция е ясно
обособена и параклинично (рентгенографски,
лабораторно, проба на Манту). Кандидатите за
работа са негодни, за служителите експертното
решение се взема след провеждане на активно
лечение и възстановяване.
След приключване на лечението служителите за срок до 12 месеца работят при облекчени
условия на труд (без нощен труд, значително
физическо натоварване, професионални вредности и излагане на неблагоприятни атмосферни
условия) с цел предпазване от нови тласъци.
Преболедувалите служители подлежат на диспансерно наблюдение за срок 5 години.
Плеврит
Тук се отнася туберкулозният плеврит независимо от това, дали е сух, или ексудативен.
За кандидатите с ексудативен плеврит решението е негоден. За служителите преценката
е индивидуална след провеждане на активно
лечение и възстановяване. Преболедувалите
служители се ограничават от полагане на нощен труд, значителни физически натоварвания,
професионални вредности и излагане на неблагоприятни атмосферни условия за срок до една
година. Годността при служители, преболедували
от воден плеврит с масивни плеврални сраства-
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ния, се определя индивидуално в зависимост от
степента на настъпилата дихателна и сърдечносъдова недостатъчност и естеството им на работа.
Белодробна туберкулоза (инфилтрат, каверна,
нодуларна, бронхиектазии, пневмоторакс и др.)
Тук спадат различни форми на вторична белодробна туберкулоза (ТБК). Вторичната ТБК
на белите дробове се развива при клинично оздравели от първичната инфекция, когато в белия
дроб се откриват активни огнища вследствие
на екзогенна или ендогенна суперинфекция.
При рентгенологично установено наличие на
инфилтрат и (или) каверна се приема активност
на заболяването и се определя фазата на прогресирането му (инфилтриране, разпадане, разсейване). Диагностиката почива и на клинични,
лабораторни, микробиологични и имунологични
данни. При установяване на пробив в бронх се
приема фаза на разпадане.
При откриване на ТБК във фаза на инфилтриране, разпадане и разсейване решението за
кандидатите е негоден. Решение за годност при
служители, заболели от белодробна туберкулоза, се взема след завършване на определения
срок за лечение в зависимост от: формата на
заболяването, остатъчните изменения, функционалното състояние на дишането, съпътстващите
неспецифични заболявания и условията на труд.
След приключване на лечението служителите
за срок от 6 до 12 месеца работят при облекчени
условия на труд (нощен труд, значително физическо натоварване, професионални вредности и
излагане на неблагоприятни атмосферни условия).
Оздравителният процес често е свързан с развитие на пневмофиброза, която чрез намаляване
на дихателната повърхност и деформиране на
гръдния кош и средостението води до нарушение
на дихателната функция и до ограничение на
годността. Ето защо при оценка работоспособността на болните от белодробна туберкулоза
важно значение има характеристиката на дихателната функция и хемодинамиката (ФИД, АКР,
хемодинамични показатели и др.).
При развитие на трайна дихателна недостатъчност от I, II степен, масивни плеврални сраствания, тежки фиброзни изменения, бронхиектазии,
които водят до изразено функционално нарушение
на дихателната и сърдечно-съдовата функция,
освидетелстваните по графа 4 са негодни, а по
графа 5 годността се определя индивидуално.
Годността при освидетелстване на служители,
при които е извършена резекция (сегментектомия
или лобектомия) на бял дроб по повод туберкулоза, се определя индивидуално в зависимост
от функционалното състояние на дихателната
система и естеството на работа.
Пулмонектомията води до трайна загуба на
работоспособността и негодност за работа в МВР
по графи 1, 2, 3 и 4; индивидуална преценка по
графа 5.
Кандидати със стабилизирана белодробна
туберкулоза, без остатъчни изменения в белите
дробове, са годни за работа в МВР, ако от фазата
на уплътнението са минали 5 години, не са имали
нов тласък и представят документ от съответния
ТУБ диспансер, който да удостовери това.
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Туберкулоза на нервната система
Годността на кандидатите се решава индивидуално, ако са изминали пет години от началото
на заболяването. Служителите се преценяват след
стабилизиране на състоянието в зависимост от
неврологичния дефицит.
ТБК на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли
Чревната ТБК е най-често вторична. Измененията са локализирани предимно в терминалния
илеум, цекум и колон десцендес. Усложненията са:
стенози с илеус, хеморагии, перфорации, малабсорбция с тънкочревен бактериален свръхрастеж.
Кандидатите за работа се преценяват пет
години след приключване на лечението, ако не
са имали усложнения, нов тласък, и представят
документ от туберкулозен диспансер, провеждал
лечението им.
Служителите след приключване на лечението за срок три години работят при облекчени
условия на труд без физически натоварвания,
продължителни командировки, професионални
вредности, неблагоприятни атмосферни условия.
Туберкулоза на костите и ставите
Тук се включват: туберкулозен артрит, костна
некроза, остеит, остеомиелит, синовит, теносиновит, болест на Пот, спондилит и др.
Кан ди дат-сл у ж и тели те и кан ди дат и те за
Академията на МВР се решават годни, ако пет
години след стабилизиране на процеса не са
имали рецидив и нямат функционални нарушения
в ставите на крайниците и гръбначния стълб.
Заболелите от костно-ставна т уберкулоза
служители подлежат на продължително лечение,
след което годността се определя индивидуално
в зависимост от функцията на засегнатите стави
и естеството на работата, която изпълняват.
ТБК на пикочо-половата система
Тук се включват: туберкулозен пиелит, пиелонефрит, епидидимит, простатит, тестикулит,
салпингит, оофорит и др.
Бъбречната туберкулоза е локална и вторична
изява на общ туберкулозен процес, пренесен по
кръвен път, който, ако не се лекува, преминава
в урогенитална инфекция. Оформя се кавернозен
бъбрек. Стенозата в пиелоуретералния сегмент
води до тежка пионефроза.
Лечението с туберкулостатици продължава
от 6 до 9 месеца (рядко до 24 месеца).
Бъбречната функция е основен критерий за
определяне на годността за работа в МВР. Кандидат-служителите и кандидатите за Академията
на МВР се решават като годни, ако пет години
след началото на заболяването не е регистриран
рецидив, няма остатъчна структурна патология
и нарушена функция.
Жените с генитална ТБК провеждат лечение
6 – 12 месеца и след завършване на лечението
са ограничено годни за срок 4 години.
Туберкулоза на други органи (кожа, нодозна
еритема, периферни лимфни възли, око, ухо,
тиреоидея, надбъбречни жлези, далак и др.)
Диагнозата туберкулоза на кожата и подкожната тъкан се доказва биопсично. Курсът на лечение
и временната неработоспособност продължават
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5 – 6 месеца. При кожни изменения по откритите
части на тялото (глава, ръце), представляващи
отличителен белег, както и при постовите служители с улцерозна и индуративна туберкулоза
на долните крайници, се налага спазване на
противопоказани условия на труд – продължително статодинамично натоварване на долните
крайници, работа, свързана с травматизъм.
Кандидатите за работа в А кадеми ята на
МВР с туберкулоза на кожата се преценяват
индивидуално 2 години след проведено лечение, а при останалите изброени нозологични
единици – минимум 3 години след проведено
лечение в зависимост от тежестта на протичане, продължителност на лечение и степен на
органно увреждане.
Милиарна туберкулоза (полисерозит, дисеминирана, генерализирана)
Кандидатите за работа са негодни до 5 години
след преболедуването, след което се преценяват
индивидуално. Служителите след приключване
на лечението се ограничават от физически натоварвания, походи, професионални вредности и
работа при неблагоприятни климатични условия
за срок 4 години.
Някои бактериални зоонози
Тук спадат: чума, туларемия, антракс, бруцелоза, сап, мелиоидоза, треска при ухапване от
плъх, лептоспироза и др.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Преболедувалите кандидат-служители от тежка форма на лептоспироза са негодни за работа
в МВР. При леките форми решение се взема
една година след боледуването. За служителите
преценката е индивидуална.
Други бактериални болести
Тук се отнасят: проказа (лепра), дифтерия,
кок люш, стрептококова ангина, скарлатина,
еризипел, менингококова инфекция, епидемичен
менингит, енцефалит, менингококов кардит,
тетанус, септикемия, актиномикозни инфекции,
газова гангрена и др.
Решенията по годността за служителите се
вземат след проведено лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатите органи, ако
не е настъпило пълно излекуване.
Полиомиелит и други вирусни болести на
ЦНС, които не се предават от членестоноги
Тук спадат заболявания, като полиомиелит,
бавновирусни инфекции (куру, Creutzfeld – Jacob,
подостър склерозиращ паненцефалит, склерозиращ левкоенцефалит Van Bogart), ентеровирусни,
аденовирусни, арбовирусни, коксак и, ЕСНО
вируси и др.
Решенията са дадени в таблицата и касаят
периода на боледуването. Една година след
приключване на лечението преценката е индивидуална съобразно степенното възстановяване
на функциите на засегнатите органи.
Вирусни инфекции, характеризиращи се с
увреждания на кожата и лигавиците
Към тази група спадат варицела, херпес зостер, херпес симплекс, морбили, вариола и други
вирусни екзантеми. При херпес зостер, протекъл
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с усложнения (менингит, невралгии, полиневропатии), преценка по годността се прави една
година след приключване на лечението.
Вирусен хепатит
При некомбинирани форми на вирусен хепатит кандидат-служителите са годни една година
след преболедуването при нормални клинични
и лабораторни показатели. При служителите
критерии за продължителността на временната неработоспособност са видът и тежестта на
инфекцията. Противопоказани условия на труд
са: тежък физически труд, нощен труд, вибрации, охлаждане, принудителни положения на
тялото, чести и продължителни командировки,
работа с хепатотоксични вещества, покриване
на нормативи за физическа подготовка за срок
от 6 месеца до 1 година.
Болест, предавана от вируса на човешкия
имунодефицит (HIV)
Служителите, които нямат клинични прояви
на СПИН, а са серопозитивни, по графа 4 подлежат на индивидуална преценка от експертните
органи. Служителите по останалите графи са
годни.
При развита клиника служителите се преценяват като негодни.
Кандидат-служителите са негодни по графи
1, 2 и 3.
Протозойни болести
Тук се отнасят: малария, лайшманиоза, трипанозомиаза, токсоплазмоза, пневмоцистоза и
други протозойни болести.
Преболедувалите от малария кандидати се
освидетелстват една година след приключване
на лечението.
Сифилис
Тук се включват различните форми на сифилис: вроден сифилис, пресен сифилис, латентен
сифилис, сифилис на сърдечно-съдовата система,
на нервната система, късен сифилис.
Кандидатите по всички графи са негодни. При
преболедували решението се взема шест месеца
след приключване на лечението. При служителите
решението е индивидуално и може да се вземе
и след първия курс на лечение в зависимост от
серологичните проби.
Гонококова инфекция и други венерически
заболявания
Тук се включват мек шанкър, венерическа
лимфог ран уломатоза, ингвина лен г ран улом,
болест на Райтер и др.
Сроковете за преценка са както при сифилиса.
За гонококова инфекция решение по годността се взема индивидуално след 3 месеца,
а за останалите нозологични единици – след 6
месеца според стадия, формата на заболяването
и повлияване от проведеното лечение.
Други болести, предизвикани от спирохети
Тук се отнасят: невенеричен сифилис, фрамбезия, ангина Винсент, Лаймска болест (хроничен
мигриращ еритем), пинта и др.
Хелминтози
Тук спадат: шистозомиаза, ехинококоза, тениози, трихинелоза, филариоза, анкилостомидоза,
аскаридоза, трихинелоза и др.

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

Кандидат-служителите с ехинококоза по всички графи са негодни. При служителите се прави
индивидуална преценка според функционалния
дефицит на засегнатите органи и системи, характера и особеностите на заеманата длъжност.
Последици от инфек циозни и паразитни
болести
В експертизната практика се срещаме с късните последици от туберкулоза, полиомиелит и
ехинококоза.
КЛАС II. НОВООБРАЗУВАНИЯ (C00-D48)
Злокачествени новообразувания
При доказана диагноза за злокачествено
заболяване кандидатите по графи 1 и 3 са негодни за работа в МВР, по графа 2 преценката
на годността е индивидуална и се прави след
радикално оперативно лечение и/или постигната
терапевтична ремисия при минимален петгодишен период без рецидив.
За служителите при благоприятен ход на заболяването след радикално оперативно лечение
с клинична и лабораторна ремисия при запазена
работоспособност се определя индивидуално
решение за годност според характера и особеностите на заеманата длъжност.
Експертната преценка по годността е отразена
в таблицата.
Злокачествени новообразувания на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани
Включва голяма група от лимфопролиферативни заболявания – хочкинови и нехочкинови
лимфоми.
Малигнените лимфоми представляват злокачествени процеси на лимфната тъкан с неясна
етиопатогенеза.
Стадирането на заболяването става след клиничен преглед, пълна параклиника, хистологичен
резултат от туморния процес, рентгенография,
ехография, компютърно-аксиална томография,
трепанобиопсия (миелограма), при необходимост
фенотипизация.
Работоспособността се определя според хистологичния вариант, стадия, липсата или наличието
на съпътстващи заболявания, чувствителността към провежданото лечение и постигнатата
ремисия. Лечението е комплексно и включва
цитостатици, лъчетерапия, имунотерапия.
Наличието на спонтанна или индуцирана ремисия (клинична или хематологична) в хода на
заболяването невинаги означава добра прогноза,
което трябва да се има предвид при връщане на
работа на служителите. През периодите на трайна
ремисия те могат да изпълняват служебните си
задължения, ако се вземат предпазни мерки срещу факторите, които могат да влошат здравното
им състояние: повишено физическо натоварване,
нощен труд, стрес, травми, инфекции, контакт
с токсични вещества и йонизиращи лъчения.
Лимфоми с ниска степен на малигненост, без
белези на активност, позволяват работа при щадящи условия. При лимфоми с висока степен на
малигненост годността се преценява от 6 месеца
до една година от началото на заболяването.
Кандидат-служителите при наличие на тези
заболявания са негодни за работа в МВР.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Остри левкемии
Те биват миелоидни и немиелоидни (лимфобластни).
Етиопатогенезата е неясна, но общото и
основно за всички видове е блокиране в съзряването и неконтролируемо разрастване на
малигнен клетъчен клон. Болните са с тежки
хематологични отклонения и изразен анемичен,
хеморагичен и инфекциозен синдром.
Типизирането на левкемичния процес става
чрез цитоморфологични, имунологични, цитохимични, генетични изследвания. Работоспособността на болните в активния стадий и в стадия
на възстановяване (до една година) е напълно
загубена. Болните, при които е постигната пълна
хематологична ремисия с дълготрайност повече
от 6 месеца до една година, възстановяват работоспособността си в различна степен и могат да
работят по-лека работа, несвързана с физически
и психически натоварвания.
Б ол н и, непов л и я н и о т лечен ие т о и л и с
краткотрайни ремисии, са с трайно загубена
работоспособност. По време на лечение те са
неработоспособни, а по време на ремисия са с
намалена работоспособност. Това налага индивидуална преценка за служителите.
Кандидат-служителите са негодни за работа
в МВР.
Хронични левкемии
Хрони чни те миелоп ролиферат ивни заболявания: хронична миелогенна левкемия, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия,
миелофиброза, са заболявания, произхождащи
от миелогенно насочената стволова клетка, ангажираща и трите костномозъчни редици.
Етиологията на тези заболявания е неясна.
Протичането им е сравнително бавно, с възможности за сравнително добро терапевтично
компенсиране.
Нозологията се определя чрез клинични, цитоморфологични (периферна кръв, костен мозък,
цитогенетични, цитохимични и други изследвания). Преценява се активността на процеса и
терапевтичното поведение. Терапията основно
е цитостатична и имунотерапия.
Прогнозата е неблагоприятна по отношение
постигането на пълна ремисия. Преценката по
годността за работа в МВР на служителите е
индивидуална в зависимост от активността на
болестния процес и терапевтичното му повлияване. Противопоказани условия на труд са работа
с тежки физически, психически натоварвания,
нощен труд, токсични въздействия.
Кандидат-служителите са негодни за работа
в МВР.
Хронична лимфоидна левкемия
Лимфопролиферативен процес, произхождащ
от В и Т клетъчни прекурсори. През последните
години се разглежда в класификацията на нехочкиновите лимфоми.
Стадирането е прието да става от 0 до IV
стадий по Рай, като болните от 0 до II стадий
подлежат на наблюдение, а при следващите – на
цитостатична терапия.
Протичането и прогнозата е както при нехочкиновите лимфоми.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Всички кандидат-служители са негодни за
работа в МВР, а за служителите се прави индивидуална преценка съобразно стадий, протичане,
медикаментозно повлияване и изискванията на
службата.
Първичен миелодиспластичен синдром
Това е малигнен процес на миелоидния ред,
прогресиращ до остра миелобластна левкемия,
с лоша прогноза и все още с неуточнено място
в класификацията.
Годността за работа в МВР се определя както
при другите остри левкемии.
Доброкачествени новообразувания
Нозологичните единици, които са включени
тук, са с различна етиология, локализация и
големина.
Годността се определя от степента на нарушената органна функция, обуславяща се на
компресивни и деструктивни промени, цикатрикси или оформени формации, които пречат
на носенето на униформено облекло.
Кандидатите, провели успешно оперативно
лечение, са годни.
КЛАС ІII. БОЛЕСТИ НА КРЪВТА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ОТДЕЛНИ НАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ИМУННИЯ МЕХАНИЗЪМ (D50-D89)
Анемии, свързани с храненето.
Желязонедоимъчна анемия
Желязонедоимъчната анемия и състояния
(ларвиран и латентен дефицит) се причиняват от
количествено намаляване на общото количество
на желязо в организма в резултат на различни
причини: екзогенен и ендогенен дефицит, нарушена резорбция от храната, хронично-рецидивиращи кръвозагуби, други заболявания и причини,
водещи до вторични желязодефицитни анемии.
Кандидат-служители по графи 1 и 3 са негодни. В случаите на успешно етиопатогенетично
лечение и при достатъчна желязокомпенсация
кандидатите по графа 2 се преценяват индивидуално.
Други анемии, свързани с храненето
Тук се включват анемии, дължащи се на недоимък на витамин В12 и фолиев дефицит с разнообразна етиопатогенеза: екзогенен и ендогенен
дефицит, пернициозна анемия на Аddison-Biermer,
след гастректомия, хроничен атрофичен гастрит,
стомашна полипоза, стомашен карцином, вроден
дефицит на интринзинг фактор, заболяване на
червата, селективно идиопатично нарушение
на резорбцията при синдром на Immerslund,
повишена консумация при паразитози, повишен
разход при панкреатити, чернодробни цирози,
мега лобластни анемии, при приложение на
цитостатици, ПАСК, антиепилептици, антиконцептивни медикаменти.
При правилно етиологично лечение и нормализиране на хематологичните показатели
работоспособността се възстановява напълно.
Индивидуална преценка се налага, когато анемията се определя като хронично рецидивираща.
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Наследствени хемолитични анемии
Това са голяма и разнородна група анемии с
различна етиопатогенеза, протичане, лечение и
изход. Общото между тях е наследствено патологично повишената хемолиза на еритроцитите,
с различна по степен изразеност, според експресията на патологичния ген (хомо-, хетерозиготност). В случаите, когато хемолизата надвишава
продукцията, се развива хемолитична анемия.
В други случаи компенсаторната реакция на
костния мозък е достатъчна, за да предотврати
развитието на хемолитична анемия.
Експертната оценка по годността се предопределя от типа, формата, степентта на хемолитичната анемия и терапевтичното є повлияване.
При служителите по графа 4 при носителство
на патологичен ген без проява на хемолитична
анемия годността се определя индивидуално в
зависимост от естеството на работата. В случаите на проявена хемолитична анемия те също
са негодни.
За останалите служители годността се определя индивидуално.
Кандидат-служителите за работа в МВР са
негодни, с изключение на ДС по графа 2, по
които се преценяват индивидуално, в зависимост
от етиологията, тежестта, хода на заболяването
и естеството на работа.
Противопоказани условия на труд – токсични
химически вредности, източници на йонизиращи
лъчения, тежък физически труд, неблагоприятен микроклимат (прегряване или охлаждане),
инфекции.
Придобити хемолитични анемии
Към тази група спадат хемолитични анемии,
п ри чинени от екст раери т роц и т ни п ри чини:
антиген-антитяло система, токсични вещества,
метали, медикаменти, физични, механични, инфекциозни и паразитни причинители, първични
заболявания на лимфната система, черен дроб,
бъбреци.
Леките компенсирани форми определят индивидуална преценка при кандидат-служителите
по графа 2.
Средните и тежките форми определят кандидат-служителите като негодни.
Критерий за оздравяване при придобитите
хемолитични анемии са хематологичните показатели (нормални стойности на хемоглобина,
еритроцити, серумно желязо, резистентност на
еритроцитите, изчезване на автоантителата).
При служителите с реверзибилна изоимунна,
имуноалергична, токсична хемолитична анемия
годността се определя индивидуално при стабилизирано състояние.
Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни, за
държавни служители – по графа 2, се взема
индивидуална преценка по годността, като се
отчитат етиологичният момент, тежестта и естеството на работа.
Хипопластична и апластична анемия
Тук се обединяват заболявания и синдроми,
които имат различна етиология, но еднаква
патогенеза – развитието на частична или обща
костномозъчна недостатъчност. Механизмите
са: намалена регенераторна функция на костен
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мозък, увреждане на матурацията, повишено
разрушаване на зрелите кръвни клетки в периферната циркулация. При определяне годността
за работа в МВР по-голямо значение имат определените като вторични хипо- и апластични
анемии, дължащи се на химични вещества,
медикаменти, лъчеви въздействия, инфекциозни
заболявания, карциномни метастази, системни
кръвни заболявания, хиперспленизъм.
Прогнозата е лоша за острите и подострите
форми. Хроничните форми – циклично рецидиви ращ и, оп редел я т п род ъ л ж и телна неработоспособност с частично и по-рядко пълно
възстановяване.
Прогнозата е лоша със загубена работоспособност за острите и подостри форми. Кандидатслужителите от всички групи и служителите по
графа 4 са негодни. При останалите – индивидуална преценка при хроничните форми.
Други и неуточнени анемии.
Сидеробластни (сидероахрестични) анемии
Биват вродени и придобити. Дължат се на
нарушено синтезиране на хемоглобин поради
дефицит на витамини (В2 и В6) или на специфични ензими (копропорфириноген – оксидаза,
декарбоксилаза).
Придобитите сидеробластни анемии засягат
средна и напреднала възраст. Съпътстват заболявания, като малигнени лимфоми, карцином
на простатата, ревматоиден артрит, колагенози, микседем, левкемии, тиреотоксикоза и др.
Участват и медикаментозни етиологични фактори – пиразинамид, хлорамфеникол, изониазид,
олово и др.
Остра постхеморагична анемия
Развива се при бърза и еднократна загуба на
голямо количество кръв, дължаща се на травма, стомашно-чревен кръвоизлив, остър ДИК
синдром и др.
Дизеритропоетични анемии
Разнообразна група анемии, дължащи се на
неефективност на еритропоезата поради ранно
разрушаване на еритробластите в костния мозък.
Биват вродени и придобити.
При д иа г нос т и ц и ра н а нем и чен си н д ром
кандидат-служителите, при които се следва
индивидуална преценка, се решават като годни
при стойности на хемоглобина, съответно за
мъже – не по-ниски от 120 г/л, и за жени – не
по-ниски от 105 г/л.
Дефекти в коагулацията
Коагулопатиите са вродени или придобити
заболявания, предизвикани от дефицита на един
или няколко плазмени коагулационни фактора. Дефицитът или нарушената функционална
активност на коагулационен фактор е причина
за прояви на хеморагична диатеза. Според количествените нарушения и клинични прояви се
определят клинико-лабораторни форми:
тежка форма – под 1 %;
среднотежка форма – 1 до 5 %;
лека форма – 6 до 30 %.
Служителите с тежка и среднотежка форма
на заболяването се преценяват като негодни, а
за леката форма преценката е индивидуална.
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Пурпура и други хеморагични състояния
Рубриката включва голяма група вродени и
придобити заболявания с прояви на хеморагична
диатеза.
Според мястото/нивото на нарушението се
разделят на: вазопатии, тромбоцитопении и качествени нарушения на тромбоцитите.
При доказани качествени нарушения на тромбоцитите служителите по графа 4 са негодни.
Болести на белите кръвни телца
Група от симптоми, синдроми и заболявания
с вродена, токсична, имуноалергична, инфекциозна, неопластична етиопатогенеза, които се
проявяват с костномозъчна недостатъчност по
отношение на гранулоцитния ред.
При гранулоцити в периферна кръв под 1500/мм3
тя се определя като гранулоцитопения, а под
500/мм 3 като агранулоцитоза.
Общото при всички е голямата склонност
към инфекции, поради което се налага спазване
на противопоказани условия на труд – без резки
температурни влияния, ограничен контакт с
инфекциозни агенти.
Левкемоидни реакции
Представляват количествени и качествени
промени в хемопоезата, наподобяващи левкозите, които настъпват обикновено при други
заболявания.
Прогнозата и годността се определят от основното заболяване.
КЛАС ІV. БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА
СИСТЕМА, РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНЕНЕТО
И НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА (E00-E90)
Обикновена и неуточнена гуша и нетоксична
възловидна гуша
По тези рубрики се подвеждат болни с дифузна или нодозна хиперплазия на щитовидната
жлеза и съгласно възприетата у нас скала на
СЗО те биват:
І А степен – жлезата се палпира, но не се
вижда;
І Б степен – жлезата се палпира и се вижда
при екстензия на шията назад;
ІІ степен – жлезата е видима при обичайна
позиция на шията;
ІІІ степен – жлезата е видима от разстояние
4 – 5 м.
Според тази скала към точка „а“ могат да се
приведат големите гуши ІІІ степен, които затрудняват носенето на униформа, дават механични
смущения при дишане и гълтане, неподлежащи
на оперативно лечение, или състояние след
струмектомия със значителни следоперативни
усложнения (парези, хипопаратиреоидизъм) или
рецидив.
Към точка „б“ са включени нодозните, дифузните и смесените форми на гуша от І и ІІ степен.
При настъпване на трайна ремисия за избягване на рецидив служителите за срок от 6 месеца
до една година спазват противопоказани условия
на труд: работа, свързана с нервно-психично
и физическо обременяване, нощен труд. При
тежките форми с чести рецидиви и възникнали
трайни усложнения (тиреотоксично сърце, хроничен хепатит, инфилтративна офталмопатия)
служителите по графа 4 са негодни, останалите
служители – индивидуална преценка.
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Тиреотоксикоза
Тиреотоксикозата е разнороден клиничен
синдром, в който са включени група от заболявания, характеризиращи се с повишено ниво на
тиреоидните хормони в циркулацията. Поради
това при служителите решението за годност се
взема индивидуално в зависимост от конкретната форма на тиреотоксикозата, тежестта на
заболяването, клиничния ход на протичането
и резултата от приложеното консервативно или
хирургично лечение. За кандидат-служители по
графи 1 и 3 – негодни; индивидуална преценка
при настъпила трайна ремисия, без трайни усложнения за държавни служители по графа 2.
Хипотиреоза – вродена и придобита
Хипотиреоидизмът е заболяване, характеризиращо се с намалена до липсваща секреция
на тиреоидни хормони или с периферна или
генерализирана резистентност към същите. При
вроден хипотиреоидизъм решението е негоден
за всички графи. При придобития хипотиреоидизъм негодност се определя по графи 1 и 3, а
преценката за останалите е индивидуална.
Тиреоидити
Към тази рубрика принадлежат група заболявания с разнообразна етиология и патогенеза,
чиято обща характеристика е развитието на
възпалително-инфилтративен или деструктивен
процес на щитовидната жлеза. Те имат различен
ход на протичане, тежест и прогноза, поради което кандидатите по графи 1, 2 и 3 се преценяват
като негодни в острата фаза, а след излекуването
преценката е индивидуална.
Други болести на щитовидната жлеза
В тази рубрика влизат разнородни нозологични
единици, включващи разстройства в секрецията
на калцитонина, кисти на тиреоидеята, кръвоизлив, инфаркт на тиреоидеята, постоперативните
състояния на щитовидната жлеза и др. Решението се взема индивидуално в зависимост от
етиологията, тежестта на нарушенията и тяхната
прогноза.
Захарен диабет
Захарният диабет е заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, която е резултат от
нарушение в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или и в двете. Според класификацията от 1997 г. (Международен експертен
комитет) се дели на:
1. захарен диабет – тип 1;
2. захарен диабет – тип 2;
3. други специфични типове;
4. гестационен захарен диабет.
Тежките и среднотежките форми на диабет с
изразен късен дегенеративен синдром определят
негодност за кандидат-служителите по графи 1,
2 и 3. Компенсиран с диета или на перорално
лечение диабет разрешава индивидуална преценка
на кандидатите по графа 2 и служителите.
Противопоказанията при компенсираните
форми на диабет са: работа, свързана с голямо
нервно-психическо и физическо напрежение, нощен труд, чести командировки, вредности, като
решението за годност се взема индивидуално
съобразно вида на работата, типа и формата
на диабета.
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Заболелите служители не могат да работят
като водачи на транспортни средства без освидетелстване от специализираните комисии на Националната многопрофилна транспортна болница
(НМТБ) – София, да упражняват професии, при
които са изложени на травми, височина, както
и професии, изискващи добро зрение, ако са
настъпили усложнения.
Други разстройства на глюкозната регулация
и ендокринната секреция на панкреаса
В т а зи ру бри к а в л изат х и погл и кем и ч на
кома, друг вид хиперинсулинизъм, неуточнени
състояния на хипогликемия и анормалност в
секрецията на глюкагона, гастрина и други неуточнени състояния.
Разстройства на паратиреоидната жлеза
Тук спадат заболяванията, свързани с повишена или понижена функция на паращитовидните жлези. Решението при служители се взема
индивидуално в зависимост от етиологията на
заболяването, тежестта на протичането, наличието на усложнения и резултата от прилаганото
лечение. Кандидат-служителите са негодни по
1, 2 и 3 графи.
Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен контрол
Към тази рубрика принадлежат състояния,
при които болестният процес е в хипофизата или
хипоталамуса и включва състояния на парциален или тотален хипопитуитаризъм с различна
етиология и/или заболявания, характеризиращи
се с повишена секреция на хипофизни хормони.
Решението при служители се взема индивидуално
в зависимост от етиологията на заболяването и
тежестта на протичането му. Кандидат-служителите са негодни по графи 1, 2 и 3.
Разстройства на надбъбречните жлези
Към тази рубрика принадлежат състоянията, при които основният болестен процес е в
надбъбречните жлези и води до повишена или
понижена функция на надбъбречната кора или
медула. Решението при служители се взема
индивидуално в зависимост от формата и хода
на заболяването.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 3 са
негодни за работа в МВР.
Дисфункция на яйчниците
В тази рубрика се включват нарушенията в
ендокринната и/или герминативната функция
на яйчниците.
Дисфункция на тестисите
В тази рубрика спадат нарушенията на тестикуларната функция – ендокринна, фертилна и
комбинирана дисфункция. Решението за годност
е в зависимост от тежестта на ендокринната
тестикуларна дисфункция.
Полигландуларна дисфункция и свързани с
нея разстройства
Тук спадат множествените ендокринни неоплазии (MEN 1, 2а, 2б). Това са фамилни
заболявания, при които има комбинация от
пролиферативни лезии на една или повече ендокринни жлези.
Решението за годност при служители се определя индивидуално в зависимост от засегнатите
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ендокринни структури, тежестта на протичане,
еволюция на заболяването, възникналите усложнения и изхода от приложеното лечение. Кандидат-служителите от всички групи се определят
като негодни.
Други ендокринни разстройства
В тази рубрика влизат нарушенията в пубертетното развитие, карциноиден синдром,
различни форми на нанизъм, некласифицирани
другаде, дисфункция на пинеална жлеза и др.
Индивидуална преценка за служители.
Недоимъчно хранене
Тук спадат: квашиоркор, маразъм и друго
белт ъчно-ка лорийно недоя ж дане, екст ремен
недоимък на витамин А, витамин В-комплекс,
витамин С, витамин Д и др.
Индивидуалната преценка се определя от
тежестта и хода на протичане на заболяването.
Затлъстяване и други разстройства поради
прехранване
Затлъстяването е сложно мултифакторно заболяване, характеризиращо се с натрупване на
излишък от телесна мастна маса (подкожно, около
вътрешните органи, в коремната кухина), която
повишава риска от развитието на съпътстващи
забол явани я (сърдечно-съдови забол явани я,
захарен диабет, артериална хипертония, сънна
апнея, ракови заболявания и др.).
Нормалното количество телесна мастна тъкан е от 18 % – 23 % при мъжете и 25 % – 30
% при жените. Обиколката на талията е важен
показател за определяне на риска от заболявания
при ИТМ над 30 кг/м 2 , при талия над 102 см
при мъжете и 88 см при жените.
Според класификацията на СЗО 1997 г. в
зависимост от индекса на телесна маса (ИТМ
кг/м 2) телесното тегло се разделя на: нормално
тегло – 18,5 – 24,9 кг/м 2 , наднормено тегло (НТ)
25 – 29,9 кг/м 2 , затлъстяване І ст. – 30 – 34,9 кг/м 2 ,
затлъстяване ІІ ст. – 35 – 39,9 кг/м 2 , затлъстяване
ІІІ ст. (екстремно затлъстяване) – повече или
равно на 40 кг/м 2 .
При диагностиката на граничните случаи на
наднормено телесно тегло количественото съотношение на мастната спрямо немастната телесна
маса се изследва посредством биоимпедансна
техника и се прави индивидуална преценка.
Кандидат-служителите по графи 1 и 3 се
определят като годни с наднормено тегло до
ИТМ 29,9 кг/м 2 .
По графа 2 до ИТМ 40 кг/м 2 годността се
определя индивидуално в зависимост от изискванията на службата.
Годността на служителите се определя индивидуално, като при ИТМ над 45 кг/м 2 са негодни.
ИТМ се изчислява по формулата:
Телесно тегло в кг
_________________________
Ръст в метри на квадрат
Разстройства на обмяната на веществата
Тук се отнасят смущения на обмяната на
аминокиселините, въглехидратите, мазнините,
минералната обмяна, пуриновата и други неуточнени смущения на обмяната.
Решенията са дадени в таблицата.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

КЛАС V. ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ
РАЗСТРОЙСТВА (F00-F99)
Органични психотични състояния
Това са състояния с нарушение на ориентацията, паметта, способността за схващане, научаване
и съждение. Към тези белези могат да се добавят
повърхностност и несдържаност на афектите,
по-продължителни нарушения на настроението,
снижение на етичните изисквания, изостряне на
характеровите особености и намалена годност
за вземане на самостоятелни решения.
При вземане на окончателно решение по
годността на служителя за работа в МВР задължително се изисква здравно-производствена
характеристика (ЗПХ), в която при възможност
да са посочени евентуалните причини за поява
на заболяването, условията на труд и бит, поведението на служителя в колектива, трудова и
обществена дейност. ЗПХ се изготвя от прекия
ръководител, лекаря и психолога на поделението
и се утвърждава от директора на службата.
Сенилни и пресенилни органични психотични
състояния (деменции)
Деменцията е синдром, дължащ се на болест на мозъка, обикновено от хронично или
прогресиращо естество, при който се увреждат
множество висши корови функции, включващи
памет, мислене, ориентация, разбиране, смятане, възможност за заучаване, език и съждение.
Съзнанието не е помрачено. Когнитивните увреди обикновено се придружават, а понякога се
предшестват от отслабване на контрола върху
емоциите и деградация на социалното поведение
или мотивацията. Този синдром се среща при
болестта на Alzheimer, мозъчно-съдова болест и
при други заболявания, засягащи първично или
вторично мозъка.
Алкохолни психози (тук се включва алкохолният делир)
Делирът е етиологично неспецифичен органичен мозъчен синдром, който се характеризира
с едновременно нарушение на съзнанието и
вниманието, възприятието, мисленето, паметта,
психомоторното поведение, емоциите и цикъла
бодърстване – сън. Може да се появи във всеки
възрастов период, но най-често след 60-годишна
възраст. Делириозното състояние е преходно и с
флуктуираща интензивност и в повечето случаи
пациентите се възстановяват в рамките на 4
седмици или по-рано.
Дру г и орга н и ч н и пси хо т и ч н и с ъс т оя н и я
(хронични)
Отнася се за тези, при които деменцията не
може да бъде класифицирана като пресенилна
или атеросклеротична, не е свързана с друго обуславящо разтройство: деменция при епилепсия,
множествена склероза, мозъчна липоидоза, обща
парализа или психично разстройство, полиартериитис нодоза, хепатолентикуларна дегенерация,
хорея на Huntington и други неуточнени.
При всички тези случаи кандидати и служители се преценяват като негодни за работа в МВР.
Други психози
Тук са групирани психози, при които възникват
дълбоки разстройства на личността, специфични
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мисловни и възприятни нарушения, абнормни
афекти, несъответни на споделената реалност.
Съзнанието остава ясно, а интелектуалните
възможности се запазват.
Диагностиката на тези състояния винаги се
извършва в условията на психиатричния стационар.
В случаите, когато пациентът се е лекувал
в лечебно заведение извън системата на МВР,
след изписването му оттам той следва да бъде
насочен към отделение по психиатрия при МИ
на МВР (с цялата налична документация), където се преценява състоянието му и се извършва
експертна оценка.
Шизофренни психози
При този тип психози се вземат предвид
клиничната форма, протичането и изходът на
заболяването. При установено шизофренно разстройство (в рамките на една година) служителите
се решават негодни за работа в МВР въпреки
възможността за добро възстановяване в основните жизнени сфери, доколкото вероятността
за релапс в условията на работа в системата на
МВР е повишена.
Латентна шизофрения
Особено актуални са състоянията, обозначени като шизотипно разстройство (латентна
шизофрения). Тук се включват състояния тип
„borderline“ и „псевдопсихопатна шизофрения“.
Това е форма на заболяването, която се характеризира с преобладаване на девиантно поведение,
напомнящо това при личностовото разстройство,
но демонстриращо доста по-драстични промени.
Прогностично тази форма също е неблагоприятна. След установяване на заболяването в
рамките на една година служителите се решават
негодни за работа в МВР.
Шизоафективна психоза
Този вид психоза традиционно се приема като
протичаща с много добра степен на ремисия, без
настъпване на устойчив дефект на личността, но
тъй като състоянието е склонно да рецидивира
след отзвучаването, годността при служителите
се обсъжда в индивидуален план.
Кандидатите са негодни за работа в МВР.
Афективни психози (манио-депресивна психоза, ПМД)
Основна характеристика на този тип психози
е тенденцията към фазово протичане със значително разстройство на афектите и настроението
(най-често съчетание на депресия с тревожна
напрегнатост или приповдигнатост и възбуда),
придружени от налудни промени в мисленето
и отношението към себе си, разстройство в
поведението и възприятно-представната сфера.
Налице са халюцинации и тенденция към суицид,
състояния от хипомания до неудържима възбуда с нападателност. Това прави тези състояния
неприемливи при работа в системата на МВР.
Параноидни състояния
Остра или хронична психоза, която не може
да се квалифицира като шизофрения или афективна психоза, при която налудностите, особено
по отношение на преследване или въздействие
по необичаен начин, са основните симптоми.
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Налудностите са твърде устойчиви, систематизирани и с добра вътрешна връзка.
При установяване на този тип състояния (в
психиатричен стационар) следва да се определи
негодност за служители, тъй като спецификата
на работата в системата на МВР има тенденция
да усилва и хронифицира описаните състояния.
Пси хогенни пси хози (д ру г и неоргани чни
психози)
Тук се отнасят: депресивна форма, възбудна
форма, реактивна обърканост, остра параноидна
реакция, психогенни параноидни психози, психогенен ступор, хистерични психози и др.
Този вид разстройства най-често протичат
еднократно, пристъпно, краткотрайни са и найобщо се свързват причинно с актуални житейски
обстоятелства (емоционален стрес).
След лечение могат да завършват с пълно
възстановяване. Годността на служителите се
определя индивидуално съобразно етиологичния
фактор, условията на работната среда, изискванията на службата. По преценка на експертните
медицински органи те могат да бъдат активно
наблюдавани за определен срок от лекаря на
структурната единица. При вземане на окончателно решение по годността задължително
се представя пред експертните органи здравнопроизводствена характеристика, резултатите
от психологично изследване и психиатрична
консултация.
Кандидатите за работа в МВР са негодни.
Психози, специфични за детството
Към тази рубрика са вк лючени пси хози,
започнали преди пубертета: инфантилен аутизъм, дезинтегративна психоза, атипична детска
психоза, други и неуточнени.
При тях са нарушени степенно социалната
употреба на речта, жестикулирането, интерперсоналните връзки.
Разнообразните атипични психози в детството
могат да имат само и в лека степен някои черти
на инфантилния аутизъм (стереотипно повтарящи
се движения, хиперкинезия, самонаранявания,
забавено речево развитие и др.) с различна по
степен интелигентност.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Невротични разстройства (неврози)
Това са психични състояния без доказана
органична основа, при които пациент ът запазва критичност и чувство за реалност, като
разграничава болестните си преживявания и
представи от обективната реалност. Въпреки че
водят до определена степен на дезадаптация, тя
е значително по-слабо изразена, отколкото при
психозите. При по-леките разновидности на тези
разстройства, често наблюдавани в предния фронт
на здравеопазването, смесицата от симптоми са
нещо обичайно (най-често се съчетават депресия
и тревожност).
Диагностицирането на неврозите се провежда
в психиатричния стационар. Тук е особено важно
наличието на коректна и достатъчна информация
от различни източници (информация от прекия
началник, здравно-производствена характеристика, здравна книжка, мнение от лекаря на по-
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делението) за жизнения път на индивида, както
и психологическите изследвания, провеждани в
амбулаторни и стационарни условия.
Преценката на годността е индивидуална.
При вземането на експертно решение се отчитат
няколко фактора. На първо място, се оценява
интензивността на симптоматиката (тежест на
протичането) и съответно до каква степен това
се отразява на професионалната и житейската
дезадаптация на индивида. На второ място, се
оценяват спецификите на невротичното разстройство – продължителност на състоянието
и степента на повлияване на терапевтични интервенции, както и възможностите на индивида
за справяне със състоянието си (самостоятелно
или с психологическо подпомагане и поддръжка).
При тежки форми, неподдаващи се на системно и продължително (в рамките на една година)
лечение, служителите и кандидат-служителите
се определят като негодни за работа в МВР по
всички графи.
При умерена изразеност на проявите, добър
отговор на терапия в рамките на една година
и с достат ъчна степен на социално-трудова
приспособимост преценката е индивидуална за
служителите по всички графи.
При изразени, но временни прояви, ненарушаващи рязко социално-трудовата адаптация и
добре повлияващи се от терапевтични интервенции в рамките на половин година, служители
и кандидат-служители по графа 2 се определят
като годни за работа в МВР.
Личностовите разстройства
Обхващат дълбоко заложени и трайни модели на поведение, които се изразяват в ригиден
начин на реагиране спрямо широк диапазон от
лични и социални ситуации. Те представляват
или екстремни, или значителни отклонения от
начина, по който средният индивид от дадена
култура възприема, мисли, чувства и най-вече се
отнася спрямо другите. Подобни поведенчески
стереотипи имат устойчив характер и обхващат
многобройни области на поведението и психологичното функциониране. Често, но не винаги
те са свързани със субективно преживяване на
дистрес и нарушено социално функциониране.
Следва да се обърне внимание на някои
специфики при този вид разстройства. Личностовите разстройства рядко са клиничен проблем, нуждаещ се от специализирано лечение
в психиатричен стационар. Доколкото те са
чисто поведенчески (т.е. немедицински) проблем, по-ва ж но за експерта при оценка на
състоянието е коректно събраната информация
от повече източници и психологическо изследване, проведено в амбулаторни условия. Тези
състояния са до голяма степен стационирани
и като цяло търпят слаба динамика във времето. Тази динамика се описва с термините
компенсация – декомпенсация. Приема се, че
личностовите разстройства се диагностицират
главно в стади я на декомпенсаци я – когато
поведението на индивида стане дезадаптивно
и започне да затруднява безпроблемното му
функциониране.
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В практиката, когато става дума за хора с
личностово разстройство, експертните ситуации
са два типа:
1. Служители с компенсирано личностово
разстройство, които в условията на специфични
натоварвания в системата на МВР показват поведенческа декомпенсация (т.е. декомпенсират).
2. Служители с личностово разстройство,
стремящи се да попаднат в системата на МВР,
където по тяхна преценка биха получили възможност да компенсират поведението си, но
вместо това демонстрират чести декомпенсации.
При преценка на годността се вземат предвид
следните критерии:
1. Степента на декомпенсация на индивида
(т. е. до каква степен личностовите особености
довеждат индивида до социално-трудова дез
адаптация).
2. Честотата на епизодите на декомпенсация.
3. Начините за справяне с поведенческите
проблеми и тяхната ефикасност.
При изразени поведенчески нарушения, водещи до силно изразена и трайна (в рамките на
една година) социално-трудова дезадаптация,
служители и кандидат-служители се преценяват
като негодни за работа в МВР.
При умерени или леко изразени поведенчески
нарушения, но при устойчива социално-трудова
адаптация, преценката по графи 4 и 5 е индивидуална.
Кандидатите за работа по графи 1, 2 и 3 са
негодни.
Сексуални отклонения и разстройства
Тук се включват: педофилия и разстройство
на психосоциалната идентификация. Това са
състояния, при които кандидат-служители и
служители са негодни за работа в МВР.
Синдром на алкохолна зависимост
Състояние с психични и соматични прояви в
резултат на употреба на алкохол, характеризиращо се с промени в поведението и общите реакции
на индивида, включващо влечение към прием на
алкохол с постоянен или периодичен характер,
с цел получаване на определен психичен ефект
или за да се отстрани дискомфортът, свързан с
отсъствието на алкохола (абстинентен синдром).
Експертна ситуация възниква най-често в
случаите, когато алкохолната употреба започне
да диктува до голяма степен поведението на
индивида и разстройва социалното и служебното му функциониране. Това корелира с един
напреднал стадий на алкохолния проблем, когато се е сформирала зависимост и абстинентен
синдром. Оценката на степента на алкохолната
зависимост и възможността за възстановяване
на индивида се извършва в психиатричен стационар, като се изследват както психологическите,
така и соматичните проблеми, предизвикани от
алкохолната употреба.
Годността за работа при служители се оценява
индивидуално, като се отчитат следните фактори:
1. Характерът и протичането на състоянието,
стилът на употребата, степента на зависимост.
2. Степента на личностова промяна, ако такава се установява.
3. Възможностите за ремисия.
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При установяване на този тип разстройства,
което се извършва в психиатричен стационар,
служители по графа 4 и кандидат-служители
се определят като негодни за работа в МВР. За
служителите по графа 5 годността се определя
индивидуално след проведено лечение, като
необходимо условие е отсъствие на релапс след
лечение (стационарно или амбулаторно) в рамките на една година. При рецидив се решават
негодни за работа в МВР.
Наркотична зависимост
Тя е психично, а понякога и соматично състояние, настъпило в резултат от приемане на
наркотични и други психоактивни вещества,
водещо до промени в поведението и индивидуалните личностови реакции. Винаги е налице
необходимост от приемане на веществото с постоянен или периодичен характер, т.е. синдром
на зависимост и абстинентен синдром.
При установяване на злоупотреба с психоактивни вещества се определя негодност за работа
в МВР за всички групи служители.
Злоупотреба с наркотици без поява на зависимост
Тук се включват случаите, в които индивидите
търсят медицинска помощ поради неблагоприятния ефект на наркотични и други психоактивни
вещества, които болните вземат по своя инициатива, до степен, увреждаща здравето им и
справянето им със социалните им задължения,
но без да е създадена зависимост от веществото.
Верифицирането на диагнозата може да се
провежда в амбулаторни условия, с участието
на психолог, като важно условие е събирането
на достатъчно много и коректна информация за
индивида от различни източници.
Например може да става дума за еднократен
групов опит в употреба на меки дроги, което
означава отсъствие на истинска мотивация,
определяща наркоманно поведение. От друга
страна, този тип злоупотреба често е предиктор
за преминаване към системна злоупотреба с
психоактивни вещества.
Кандидат-служители и служители се преценяват като негодни за работа в МВР.
Соматични разстройства, свързани с психични
фактори (психосоматични разстройства)
В тази ру бри к а вл изат: сомат иза ц ион но
разстройство, недиференцирано соматоформно
разстройство, хипохондрично разстройство и
соматоформна вегетативна дисфункция.
Основна характеристика са повтарящите се
оплаквания от телесни симптоми, придружени от
непрекъснато настояване за медицински изследвания, независимо от повтарящите се негативни
резултати и уверения от страна на лекарите, че
симптомите не са телесно обусловени.
Ако съществуват някакви телесни разстройства, те не обясняват същността и размера на
симптомите или дистреса и свръхангажираността
с тях от страна на пациента. Дори когато началото и продължителността на симптомите имат
близка връзка с неудоволствени жизнени събития,
трудности или конфликти, пациентът обикновено
се противопоставя на опитите да се дискутира
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евентуална психологическа причинност. Това
може да се наблюдава и при случаи с очевидни
симптоми на депресия и тревожност. Степента
на разбиране относно същността на симптомите (било то психологични, или телесни), която
може да бъде постигната, е често разочароваща
и фрустрираща както за пациента, така и за лекаря. Служителите подлежат на индивидуална
преценка.
Кандидат-служителите са негодни за работа
в МВР
Специални симптоми или синдроми, некласирани другаде
Тук са включени: логоневроза, анорексиа
нервоза, тикова невроза, енуреза, енкопреза,
психалгия и др.
Това са група разстройства, които в повечето
случаи подлежат на излекуване и тогава служители и кандидат-служители се преценяват като
годни за работа в МВР. В случаите, когато тези
състояни я са хронифицирани, терапевтично
резистентни (в рамките на една година) или
показват отрицателна динамика, служителите
се преценяват като годни с противопоказания.
Кандидатите за работа в МВР по графи 1 и 3 са
негодни, а по графа 2 се прави индивидуална
преценка.
Остри реакции на стрес
Преходно разстройство със значителна тежест,
което се развива у индивида без проява на други
психични разстройства, в отговор на силен физически и/или психически стрес и обикновено
продължава няколко часа или дни.
Рискът от развитието на това разстройство
нараства при физическо изтощение или органични фактори (напреднала възраст и др.). Индивидуалната ранимост и ресурсът за справяне
играят роля при появата и тежестта на острата
стресова реакция. Това се доказва от факта, че
не всички индивиди, изложени на стрес, развиват
това разстройство.
Решените като негодни кандидати могат да
бъдат преосвидетелствани след една година, като
задължително се изисква консултативен преглед
с психиатър и психологично изследване.
Посттравматичното стресово разстройство
(ПТСР)
То е включено към тази рубрика. Възниква
като забавен и/или протрахиран отговор към
стресово събитие или ситуация на прекомерна
заплаха (краткотрайна или по-продължителна)
или природно бедствие, причиняващи обикновено дълбок дистрес у почти всички индивиди
(например природна катастрофа, сражение, тежко
ПТП, очевидец на насилствена смърт и т.н.).
Между началото на заболяването и травмата
може да има латентен период от седмици до месеци, но обикновено дебютира след шестия месец.
Ходът на заболяването е флуктуиращ, но в
повечето случаи завършва с оздравяване. В малка
част от случаите заболяването може да приеме
хроничен ход с продължителност много години
и да премине в трайна промяна на личността.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 3 се
определят като негодни за работа в МВР.
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Адаптационна реакция
Състояния на субективен дистрес и емоционално разстройство, обикновено свързани със
социалното функциониране и изява, възникващи в периода на адаптацията към значими
ж изнени промени или към последиците на
стресово жизнено събитие. Стресорът може да
въздейства върху социалното обкръжение на
индивида (загуба на близък, раздяла) или върху
по-широката система на социална подкрепа и
ценности (миграция, статус на бежанец). Индивидуалното предразположение или ранимостта
на индивида имат по-голяма роля като рисков
фактор за появата и оформянето на симптомите
на разстройството в адаптацията, отколкото при
другите състояния от тази група. Независимо от
това разстройството не може да възникне без
наличието на стресогенен фактор. Клиничната
картина варира и включва: депресивно настроение, тревожност, безпокойство (или смесица
от тях), чувство за невъзможност за справяне
със ситуацията, планиране на бъдещето или
продължаване на съществуването в настоящата
ситуация, известна степен на несправяне при
извършване на рутинните ежедневни дейности.
Нито един от симптомите не е достатъчно тежък
или преобладаващ, за да послужи сам за поставянето на по-специфична диагноза. Заболяването
обикновено настъпва до един месец от появата на
стресогенното събитие или жизнената промяна,
като продължителността на симптомите рядко
надхвърля шест месеца.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 3 се
определят като негодни за работа в МВР, а за останалите графи се прави индивидуална преценка.
Специфични непсихотични психични разстройства след органично мозъчно увреждане и
други разстройства, некласирани другаде
Тази рубрика следва да се използва само за
състояния, при които естеството на разстройството се определя от мозъчното увреждане.
Тук са включени синдром на челния дял,
интелект уална или характерова промяна от
друг тип, постконтузионен синдром, депресивни
разстройства, некласирани другаде, разстройства
на поведението, некласирани другаде. Като се
отчита степента на изразеност на симптоматиката, повлияването от терапията и степента на
последвалата ремисия, се прави индивидуална
преценка по графи 4 и 5, а по графи 1, 2 и 3 се
преценяват като негодни за работа в МВР.
Умствена изостаналост
Установява се в амбулаторни условия съвместно с психиатър и психолог след психологическо
тестиране. Кандидат-служителите и служителите
са негодни за работа в МВР.
КЛАС VІ. БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА (G00-G99)
Възпалителни болести на централната нервна
система
Тук са включени: менингити, менингоенцефалити, абсцеси, флебити, тромбофлебити,
миелити и др.
При тежко протекли заболявания със забавен
възстановителен период или със забавено нор-
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мализиране на ликворния синдром, с остатъчна
неврологична или психична симптоматика и
протрахиран възстановителен период над шест
месеца решение по годността за кандидат-служителите се взема след изтичане на две години
от заболяването. Служителите, преболедували
от изброените по-горе забол явания, да же и
когато нямат остатъчни явления, се решават
индивидуално.
Служителите са годни със спазване на противопоказани услови я на т руд: гол ямо или
продължително психо-физическо напрежение,
високи температури, тесни, шумни, задушни
помещения, нощни смени, чести командировки,
променливи климатични условия.
Наследствени и дегенеративни заболявания на
централната нервна система (ЦНС) – системни
атрофии, засягащи предимно ЦНС
О т нася с е за: левкод ис т рофи я, моз ъч на
липидоза, болест на Алцхаймер, хорея на Хънтингтон, сирингомиелия, болест на Паркинсон,
малкомозъчни и гръбначномозъчни дегенерации.
Други болести на ЦНС
Тук спадат екстрапирамидни и други двигателни нарушения – болест на Паркинсон, вторичен
паркинсонизъм, други дегенеративни болести
на базалните ганглии и др.; демиелинизиращи
болести на ЦНС – множествена склероза, друга
форма на остра дисеминирана демиелинизация,
други демиелинизиращи болести; детска церебрална парализа и други паралитични синдроми
(хемиплегия, параплегия и тетраплегия), церебрални кисти, менингиално срастване.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Разстройства на ВНС
Основно място в патологията на вегетативната нервна система заемат невровегетативните
пароксизми: ваговазални пристъпи, пристъпи при
нарушения на водно-солевата обмяна (олиго- и
полиурични кризи), пристъпи при нарушения на
електролитния баланс (тетания), пристъпи при
нарушение на въглехидратната обмяна (хипогликемични кризи) и пристъпи при нарушение
на цик личност та при съня и бодърстването
(катаплексия и нарколепсия и др.). Диагнозата
се поставя след вегетологично изследване.
Кандидат-служителите по графи 1 и 3 са негодни при налични доказани невровегетативни
нарушения, а по графа 2 подлежат на индивидуална преценка за леките форми, при тежките
са негодни. При служителите също преценката
е индивидуална.
Епизодични и пароксизмални разстройства
Тук са включени: епилепсия, епилептичен
статус, мигрена, преходни церебрални исхемични
пристъпи (атаки), други синдроми на главоболие,
нарушения на съня – апнея по време на сън,
нарколепсия, катаплексия и др.
Епилепсия
Еп и лепси я та е х рон и ч но забол я ва не на
главния мозък с различна етиология, характеризираща се с повтарящи се пристъпи, възникващи на базата на свръхвъзбуда (разряди) на
определена популация неврони, съпровождащи
се с различни преходни клинични (двигателни,
сетивни, автономни, психични и поведенчески)
и параклинични прояви.
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Епилептичният пристъп е винаги от мозъчен
произход и е израз на ексцесивен синхронен
разряд на популация свръхвъзбудени неврони, които са увредени, но не разрушени, и се
изразява с внезапни преходни електрически и
клинични прояви.
Няма епилепсия без епилептични пристъпи, но
не всеки случаен пристъп, макар и епилептичен,
е достатъчен да се приеме диагноза епилепсия.
Доказването є се базира на лабораторно
изследване на кръв и ликвор, стандартна електроенцефалограма (ЕЕГ) – неколкократно, ЕЕГ
по време на сън и след лишаване от сън или
преждевременно събуждане, полисомнография,
холтер ЕЕГ, перманентна ЕЕГ, видеорегистрация, количествена ЕЕГ с картография, КТ, МРТ,
ангиография, SPECT и др.
При доказана епилепсия с чести пристъпи
служителите и кандидат-служителите са негодни
за работа в МВР.
Кандидатите с доказана епилепсия в миналото,
когато в продължение на пет години не са имали
припадъци, нямат отклонения в ЕЕГ и психиката, не приемат антиконвулсивни лекарства и са
снети от отчет, се приемат за клинично здрави.
Пол у чилите един епилептичен припа дък
служители се освобождават от дейности, които
носят риск за освидетелствания и околните:
боравене с оръжие, управление на автомобили,
работа с машини, работа на височини с опасност от падане, работа в близост до вода, огън
и други, за определен срок от време с право на
преосвидетелстване. При рецидив служителите
по графа 4 се решават негодни, а по графа 5 са
годни с противопоказания.
При доказана симптоматична епилепсия решение за годност при служителите се взема в
зависимост от заболяването, довело до епилептичните пристъпи (тумори, мозъчни травми, съдови
заболявания, съдова малформация, възпалителни
заболявания, СПИН, алкохолизъм и др.).
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Заболявания на периферната нервна система
(ПНС)
Към тази рубрика са включени заболявания
на ПНС от нетравматично естество: неврити,
невра л г ии, п лекси т и, пол иневри т и и д ру г и
заболявания от инфекциозен, токсичен, съдов,
вертеброгенен и друг произход.
Диагностицирането на органични, периферни, двигателни и сетивни смущения става въз
основа на щателно изследване на рефлексите,
сетивността, състояние на мускулатурата (тонус,
трофика), електровъзбудимостта на нервите,
мускулите и др.
Годността за работа в МВР се определя въз
основа на етиологията на заболяването, протичането, масивността и тежестта на пораженията
в движенията, сетивността и трофиката.
За вземане на експертно заключение при
заболяванията на ПНС е особено важно какъв
е процесът – остър или хроничен. При острите
състояния се очаква по-добра прогноза, отколкото
при хроничните, които дават чести рецидиви или
прогресират, и решение за годност следва да се
вземе след провеждане на лечение.
При трайни парализи с увреждане на функции
те на хващането, при рязко изразени и упорити
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на лечение болеви синдроми (тежки форми на
невралгия на тригеминуса, ишиас), при дълбоки трофични смущения (атрофия на мускулни
групи, дистрофични промени и др.) се признава
негодност. Тук се отнасят едни от най-честите
нозологични единици – дегенеративни изменения
и дисковите хернии с лумбосакрален радикулит.
За доказването им при съответните клинични
данни е необходимо да се направят по преценка
сакокаудография, КТ, МРТ (със или без контраст),
соматосензорни евокирани потенциали и др.
Динамичността в протичането – от бързо
оздравяване до чести и внезапни, с различна продължителност влошавания (рецидиви), изисква
щадящ режим за определен срок от време. При
наличие на отпадна неврологична симптоматика, която не отзвучава след проведено активно
болнично и рехабилитационно лечение, доказана
с обективни методи – електромиография (ЕМГ),
електроневрография (ЕНГ), мускулно тестуване,
се взема индивидуално решение за служителите
съобразно функционалните им задължения. Кандидат-служителите са негодни за работа в МВР.
Към противопоказанията трябва да се подхожда винаги индивидуално според естеството
на работа и болестното състояние. Те включват:
тежък физически труд, покриване на нормативи
за физическа подготовка, продължително ходене и
стоене прав, избягване на продължително стоене
в една и съща поза за определен срок от време.
Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите
Миастения гравис е автоимунно заболяване,
което се характеризира с болестна уморяемост
на напречно-набраздената мускулатура, поради
нарушение в предаването на нервните импулси
на нивото на нервно-мускулния синапс.
Миопатиите са голяма група заболявания,
обединени от локализацията на патологичния
процес, който първично се развива и уврежда
различни мускулни групи. В едни случаи се касае
за мускулна дистрофия, в други – за забавена
мускулна деконтракция (миотонични мускулни
заболявания), при трети има метаболитни нарушения. Самостоятелна е групата на възпалителните миопатии и наследствено дегенеративни
заболявания (неврална и спинална атрофия). Те
имат обикновено прогресивен ход и това налага
заболяването да бъде доказано при клинични
условия. За диагнозата съществено значение
имат клиничното протичане, данните от ЕМГ,
повишената ензимна активност (серумната СРК
и други), резултатите от мускулната биопсия.
Когато диагнозата е безпорно установена, се
взема решение за негодност. При начални форми,
когато работоспособността е запазена, се взема
индивидуално решение по графи 4 и 5.
КЛАС VII. БОЛЕСТИ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ (Н00-Н59)
Болести на очната ябълка
Включва: болести, засягащи многобройните
структури на окото: панофталмит, абсцес на
стъкловидното тяло, гноен ендофталмит, други
паноф та лми т и, дегенерат ивни забол явани я,
злокачествена миопи я, сидероза, халкалоза,
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очна хипотония, дегенерация на очната ябълка,
останало (старо) вътреочно чуждо тяло (магнитно, немагнитно) в резултат на пробив на окото.
При наличие на вътреочно чуждо тяло, неподдаващо се на оперативно изваждане, годността
на служителите се определя индивидуално след
завършване на лечението съобразно зрителната
острота.
Противопоказана е работа, свързана с опасност
от механично нараняване на здравото око (стругари, шлосери, монтьори, дърводелци), работа с
отскачащи предмети и взривни материали.
Отлепване и аномалии на ретината
Към тази рубрика са включени: отлепване
на ретината със или без руптура, аномалии
без отлепване, ретинални кисти, неуточнени
етиологично отлепвания на ретината, всички
преаблационни състояния, както и случаите
след лазертерапия.
Годността за работа в МВР се определя след
проведено оперативно лечение съобразно зрителната острота.
Други болести на ретината
Към тази рубрика са включени диабетна и
други ретинопатии, дължащи се на съдови и
дегенеративни увреждания с различна етиология.
Наличието на тапеторетинална дегенерация
на ретината се определя в клинични условия при
изследване на адаптацията на тъмно независимо
от зрителната острота и наличието на пигмент.
При силно понижени или липсващи потенциали
на електроретинограмата (ЕРГ) се приема, че
има тапеторетинална дегенерация.
Годността за работа в МВР се определя след
завършване на лечението съобразно зрителната
острота.
Хориоретинити, цикатрикси и други заболявания на хориоидеята
Към тази рубрика са включени хориоретинити от всякакъв вид, наследствени дегенерации
на хориоидеята, кръвоизливи, отлепвания и др.
Заболявания на ириса и цилиарното тяло
Тук се отнасят остър, подостър, хроничен
иридоциклит, съдови изменения на ириса и цилиарното тяло, дегенеративни промени, кисти,
сраствания и отлепвания.
Съдовите и дегенеративните изменения на
ириса и цилиарното тяло предполагат към чести
рецидиви, протрахиран ход и неблагоприятна
прогноза. Опасността от атрофия на очната ябълка налага индивидуална преценка по годността
на служителите при спазване условия на труд,
без опасност от нараняване на здравото око.
Глаукома
Глаукомата е очно заболяване, свързано с
повишаване на вътреочното налягане, с промени
в зрителното поле и структурата на папилата
на зрителния нерв, както и различни промени
в структурите на иридо-корнейния ъгъл.
При добре компенсирано вътреочно налягане,
висока зрителна острота и добро периферно зрение няма противопоказания за работа в МВР при
служители на административна работа и такава,
неизискваща тежки физически натоварвания.
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Необходимо е служителят да изпълнява работа, несвързана с продължителен престой на
силно слънце или нагрявания, продължително
принудително ниско положение на главата, нощен труд, тежки физически натоварвания, продължителна работа с видеодисплей над 8 часа.
Катаракта
Включва всички видове катаракта с изключение на вродената, а именно: детска ювенилна,
пресенилна, травматична, вторична, свързана с
други заболявания.
Прави се индивидуална преценка по годността
след проведено оперативно лечение съобразно
зрителната острота.
Нарушение на рефракцията и акомодацията
Към тази рубрика са включени всички рефракционни аномалии: късогледство, далекогледство, астигматизъм (прост, сложен, смесен)
и анизометропия.
Под нормално зрение трябва да се разбира
зрителна острота единица, определена без корекция.
При рефракционни аномалии се взема под
внимание полученото зрение след съответна
точна корекция.
Главният критерий за определяне годността
е зрителната острота, определена след щателно
изследване на очите: рефракция, очни дъна,
евентуално периметрия, тенция, адаптация към
тъмно и др.
Освидетелстваните кандидати с късогледство
над 6 диоптъра и далекогледство над 7 диоптъра
на двете очи са негодни за работа в МВР. Служителите по графа 4 са негодни, а по графа 5
се взема индивидуално решение. При сложен и
смесен астигматизъм степента на рефракционната аномалия се преценява по силно аметропичния меридиан, т.е. като се сумира степента
на астигматизъм с този на късогледството или
далекогледството. Основният критерий за определяне годността е полученото зрение след
точна корекция. Изключение се прави при анизометропията, тъй като разлика, по-голяма от 3
диоптъра на коригиращите стъкла между двете
очи, не се понася, макар и поотделно всяко око
да се коригира до нормата. В действителност
лицето си служи само с по-малко аметропичното око, затова анизометропия, по-голяма от
3 диоптъра, независимо от корекцията прави
освидетелстваните служители ограничено годни,
а кандидатите – негодни за работа в МВР.
Двуочно зрение = 1.4 без корекция и наймалко 0.5 на по-слабо виждащото око се изисква
за: кандидатите като държавни служители по
графа 1 и за Академията на МВР.
За вси чк и остана ли кан ди дат и се взема
индивидуално решение за годност съобразно
работата, която ще изпълняват.
Аномалии на зрителното поле
Тук са включени квадрантанопсия, скотоми,
стеснение на зрителното поле, увеличение на
сляпото петно, хемианопсия (хетеронимна, хомонимна). Окончателно решение по годността се
взема след завършване на лечението съобразно
със зрителната острота и периферното зрение.
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При двустранна атрофия на зрителния нерв,
ако атрофията прогресира или стеснението на
зрителното поле е под 45 градуса темпорално и
под 30 градуса за другите страни, макар и зрението да е по-добро от необходимия минимум,
кандидатите за работа са негодни.
Служителите по графа 4 се преценяват като
негодни за оперативна работа. По графа 5 се
прави индивидуална преценка съобразно изискванията на длъжността.
При едностранна атрофия и стеснение на
зрителното поле темпорално под 45 градуса и
назално под 30 градуса по графи 4 и 5 се прави
индивидуална преценка.
Смущения в цветното зрение
Цветните разстройства се наричат дисхроматопсии или далтонизъм. Една от най разпространените класификации на дисхроматопсиите е
тази на Kries – Nagel – Рабкин. Тя дели дефектите
по вид, форма и тип:
аномална трихромазия – протаномалия (А, В
и С), дейтераномалия (А, В и С) и тританомалия
(A, B и C).
Аномалната трихромазия представлява слабост във възприемането на един от трите основни
цвята. Протаномалията – слабост за червен цвят,
дейтераномалия – слабост за зелен цвят, и тританомалия – слабост за виолетов цвят. Намалена е
само чувствителността на един от трите цветни
приемника, но не е напълно загубена.
Дихромазия: протанопия, дейтеранопия и
тританопия. Тя представлява слепота за един
от трите фундаментални цвята (частична цветна
слепота).
Монохромазията представлява тотална цветна
слепота, при която всички цветове се виждат
безцветни, ахроматични, черно-бели.
Ахромазията е най-тежкото цветно разстройство/тотална цветна слепота, съчетана с други
тежки аномалии, като понижена зрителна острота, централен скотом, нистагъм и др.
Смущението в цветоусещането поначало е
противопоказание за служба в органите на МВР.
Нормалното цветоусещане обаче е задължително
условие за постъпване в структурите на МВР
при всички кандидати за работа по графа 1 и
кандидати за курсанти в АМВР.
Дейтераномалия тип „С“, протаномалия тип
„С“ и тританомалия тип „С“ са най-слабата
степен на цветна аномалия, приближаваща се
до нормалното цветно зрение. Определянето на
степента на аномалията им става в Националната
многопрофилна транспортна болница.
Кандидатите по графа 2 с този тип аномалия се преценяват индивидуално и решението
е в зависимост дали работата им е свързана с
цветни обекти.
За шофьорите решение се взема след изследване в Националната многопрофилна транспортна
болница.
Нощна слепота, други и неуточнени смущения
на зрението
Тук се отнасят както вродената есенциална
хемералопия, която не се придружава от обективни изменения, така и симптоматичната хеме-
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ралопия при дегенеративни ретинити, дифузни
хориоретинити, болестни форми на късогледство
и др., при които хемералопията се явява като
симптом.
Тъй като доказванет о на хемера лопи я та
е трудно, решението трябва да се вземе след
клинично изследване в болнично заведение,
като задължително се изследват адаптацията на
тъмно и периферното зрение. Желателно е да не
работят нощно време. Годността се определя в
зависимост от естеството на работа и е посочена
в таблицата.
Слепота и намаляване на зрителната острота
За практически сляпо се счита око със зрителна острота, непревишаваща 0.03 при невъзможност за коригиране, или концентрично стеснение
на зрителното поле до 10 градуса.
Зрителната ост рота да се пол у чава чрез
максимално поносимата оптическа корекция.
При съмнителни стойности на зрителна острота същата се обективизира чрез изследване с
метода на Гюнтер.
Увреждания на роговичните мембрани, дегенерации, дистрофии на роговицата, кератоконус
и др.
Кандидат-служителите по графи 1 и 3 са
негодни, по графа 2 – индивидуална преценка.
Годността на служителите за работа в МВР
се определя след завършване на лечението съобразно със зрителната острота. При леките
случаи служителите са годни с противопоказания: работа при лоши атмосферни условия,
студ, вятър, запрашеност, дразнещи изпарения,
недостатъчно осветление и др.
Заболявания на конюнктивата и клепачите
Към тази рубрика са включени: остър и хроничен конюнктивит, блефароконюнктивит, птеригиум, цикатрикси на конюнктивата, блефарит,
хордеолум и др. възпаления на клепачите, птоза
на клепачите, ентропион, ектропиум, лагофталм,
дегенеративни заболявания на клепача и др.
Изброените страдания се придружават от
постоянно или често рецидивиращи под влияние на неблагопри ятните атмосферни или
климатични условия възпаления на миглените
ръбове, конюнктивата и роговицата, последвани
от смущения на зрителната функция. Затова
при двустранни заболявания служителите се
ограничават от работа в среда с повишена запрашеност, изпарения от дразнещи вещества, лоши
атмосферни условия, студ, вятър, недостатъчно
осветление и др.
Критерии за определяне годността при птозата
на клепачите е стеснението на зрителното поле
при непринудено право положение на главата.
Окончателно решение се взема след проведено
оперативно лечение.
При птоза на единия клепач кандидатите по
графа 2 са годни за административна и физическа работа.
Заболявания на слъзния апарат
Към тази рубрика са включени: дакриоаденит,
атрофия, киста, дакриолит, непрекъснато сълзотечение, синдром „сухо око“, остро и хронично
възпаление на слъзните пътища, стеноза и др.
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Възпалителни заболявания, които подлежат на
лечение, да се освидетелстват след приключване
на лечението.
Годността за работа в МВР се определя след
обективно изследване на слъзните пътища и след
проведено оперативно лечение. Ако слъзотечението на двете очи е умерено, се взема решение
за ограничена годност за служителите.
То се влияе от външните неблагоприятни
атмосферни условия, поради което е противопоказана работа с продължително излагане на
студ, вятър, прах, изпарения и др.
Заболявания на орбитата
Включва следните заболявания: остро възпаление на орбитата, ендокринен екзофталм, друг
екзофталм, деформации на орбитата, енофталм,
други заболявания на орбитата.
Годността за работа в МВР се определя след
завършване на лечението съобразно зрителната
острота.
Заболявания на зрителния нерв и зрителните
пътища
Тук се отнасят следните заболявания: едем
на папилата, атрофия на зрителния нерв, неврит,
оптична неисхемична и исхемична невропатия,
папилит, ретробулбарен неврит, притискане или
хеморагия на зрителния нерв, заболявания на
хиазмата, зрителната кора и други неуточнени
заболявания.
Индивид уа лна преценка по годност та за
работа в МВР се взема след приключване на
лечението съобразно зрителната острота и периферното зрение.
Страбизъм на очите и други смущения на
бинокулярното зрение
Отнася се както задружното, така и паралитичното кривогледство. При задружно кривогледство винаги е смутено бинокулярното зрение и
обикновено зрителната острота на едното око
(кривогледото) е намалена, но критерият за
годността е наличието на самото кривогледство.
При добро зрение на кривогледото око, след
сполучлива операция, годността се определя
съобразно зрителната острота.
Паралитичното кривогледство без двойни
образи се третира като задружно.
При наличие на двойни образи решение за
годност при служителите се взема след лечение.
Кандидатите се преценяват като негодни.
Други заболявания на окото
Тук се отнасят болестите на вътрешните очни
тъкани, които търпят процес на развитие и са
трайни остатъци на вече прекарани заболявания,
туберкулозни, паренхиматозни кератити, туберкулозни иридоциклити, катаракта компликата,
ретинитис ексудатива и др.
А ко окото бъде окончателно излекувано,
годността на служителя се преценява съобразно
зрителната острота.
При често рецидивиращи еписк лерити и
склерити служителите спазват противопоказани
условия на труд: работа при лоши атмосферни
влияния, студ, вятър, прах, дразнещи изпарения и др.
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Афакия и други заболявания на лещата
Тук се включват случаите с ектопия, луксация
или сублуксация на лещата и афакия на едното
или двете очи. Обикновено те се придружават
със силно намаление на зрението, поради което
кандидатите с двуочно увреждане се преценяват
като негодни за работа в МВР.
След проведено оперативно лечение те се
преценяват индивидуално съобразно установената зрителна острота и естеството на работа.
КЛАС VIII. БОЛЕСТИ НА УХОТО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК (Н60-95)
Гнойно и неуточнено възпаление на средното
ухо, мастоидит, други заболявания на средното ухо
Тук се включват: гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо, мастоидит и сродни
състояния, други заболявания на тъпанчетата на
средното ухо и на процесус мастоидеус.
Към буква „а“ се включват: състояние след
оперативно вмешателство – неепителизирана
радикална трепанация или реконструктивно
възстановителна операция при непълна епидермизация на оперативната кухина, съпроводена с
гранулации, супурация или холестеатомоподобни
маси, хроничен гноен отит на едното ухо и направена радикална трепанация на другото ухо.
Към буква „б“ се отнасят: хроничен гноен
отит на двете уши, хроничен гноен отит на
едното ухо, но усложнен с гранулации, полипи
или холестеатом.
Към буква „в“ се отнасят: хроничен гноен
отит на едното ухо без усложнения, двустранна
суха перфорация на тъпанчевата ципа.
При служителите със заболявания, отразени в
буква „а“, годността за работа в МВР се определя
след проведено консервативно или оперативно
лечение, като се има предвид, че независимо от
направената операция гнойният процес в ухото
невинаги може да се смята за саниран.
За експертното решение по годността слуховата загуба е водещ критерий, като нормален
слух е шепотна реч – 6 м за всяко ухо.
При сл у ж и тели и кан ди дат-сл у ж и тели с
мезотимпанит годността се определя след слухоподобряваща операция и съобразно определения
чрез аудиограма слух.
При трайни, остатъчни последици след преболедуване от отит, като суха перфорация на
едното ухо, обширни ръбцови изменения и сраст
вания, трайна епидермизация на оперативната
кухина след направена радикална (едностранна
или двустранна) или реконструктивно-възстановителна операция, годността се определя също
индивидуално.
За да се адаптират към нормална трудова
дейност, служителите се освобождават от работа в шумна обстановка, звукови травми, студ и
влага за срок 6 месеца.
Мениеров синдром и други вестибуларни
смущения
Тук спадат възпалителните заболявания на
вътрешното ухо – различните форми на ограничен и дифузен лабиринтит и невъзпалителни
забол явани я на лабиринта: морбус Мениер,
периферен рецепторен отоневрологичен (кохлео
вестибуларен) синдром, хронично ремитираща
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вестибулопатия, кинетози (конгенитално обусловена вестибулопатия, морска, транспортна
и авиационна болест), вестибуларен неврит на
Холпайк – Дикс, стрептомицинова вестибулопатия, синдром на вертебробазиларните артерии
(Барре – Лиеу, Берчи – Роше, Теракол, Лери),
отоневрологичен синдром при интоксикация с
лекарствени, химически средства и други вредности или нокси.
Годността на служителите с вестибуларни
нарушения се определя от честотата на вестибуларните кризи и продължителността на
междупристъпните периоди. При рязко изразени разстройства на вестибуларните функции,
доказани в специализирано лечебно заведение,
както и при чести рецидиви с продължително
и безуспешно лечение служителите по графа 4
са негодни.
Ако стадият на субкомпенсация продължи
повече от шест месеца, лицата стават с трайно
ограничена работоспособност, което налага по
графа 5 да се прави индивидуална преценка на
годността им. Служителите с непълно отпаднала
вестибуларна функция, двустранно и настъпила
централна компенсация не трябва да работят
на тъмно, нощни смени (поради изключване
на зрителния анализатор, който има по-голямо
значение за централната компенсация), в шумна
обстановка, при повишен риск от звукови травми,
нервно-психическо натоварване.
При екстирпация на невринома на слуховия
нерв с последващи усложнения, като тежко нарушена походка, световъртеж и изразена неврологична симптоматика, служителите се решават
като негодни за работа в МВР и се представят
за определяне на процент трайно намалена работоспособност.
Отосклероза и други болести на ухото
Тук се отнасят: отосклероза, тимпаносклероза, неврит на слуховия нерв, адхезивен отит
и лабиринтопатия и др.
Общото при тях е трайното намаление на
слу ха независимо от етиологични я момент,
довел до това.
Изследването на слуха се прави на двете
уши чрез шепотна и разговорна реч, камертони, аудиограма и при нужда импедансометрия
и евокирани потенциали, които задължително
се регистрират. При понижение на слуха от
звукопроводен характер изследването да се повтори след неколкократно продухване на ушите.
Експертното решение се взема въз основа на
резултата от изследванията.
При лицата с намаление на слуха от 30 – 45 dB
на по-добре чуващото ухо при работещи на шум
се налага извеждане от шумовата среда, като
срокът е индивидуален в зависимост от резултатите от лечението – от 6 месеца до една година.
Служителите с намаление на слуха повече от
45 – 60 dB са със затруднен социален контакт и
ако професията им налага такъв или работят на
шум и вибрации, се преценяват като негодни по
графа 4, а по графа 5 се извеждат от средата на
подходяща работа с право на преосвидетелстване
след протезиране.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Глухота
Тук са включени: трайна, пълна глухота на
двете уши, немота или глухонемота.
Не трябва да се включват случаите с временна
глухота или немота от функционален характер
и случаите при баротравма, които могат да се
лекуват.
Кандидати и служители са негодни за работа
в МВР.
КЛАС ІХ. БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА
КРЪВООБРАЩЕНИЕТО (I00-I99)
Остър ревматизъм
Тук се отнасят: ревматизъм без указание за
засягане на сърцето, ревматизъм със засягане
на сърцето, ревматична хорея.
Към рубриката се отнасят и преболедувалите
от ревматизъм в пристъп, които не се нуждаят
от по-нататъшно болнично лечение и при които не са установени дефинитивни ревматични
увреждания (клапни и миокардни).
Кандидатите за служители и в Академията
на МВР индивидуално се преценяват две години
след преболедуването. Индивидуалната преценка
включва степен и активност на ревматичния
процес, честотата на рецидивите, вид и тежест
на клапните поражения, ритъмни и проводни
нарушения, тежест на сърдечната декомпенсация,
увреждания на ЦНС.
Служителите в зависимост от характера на
службата са ограничено годни за срок една
година с противопоказания: работа на открито
през зимните месеци, влага, тежки физически
натоварвания, походи.
Хронични ревматични болести на сърцето.
Клапни пороци
Към тази рубрика са включени: хроничен
ревматичен перикардит, ревматична митрална
стеноза, ревматична митрална инсуфициенция,
ревматична митрална стеноза и инсуфициенция,
ревматична аортна стеноза, ревматична аортна
инсуфициенция, ревматична аортна стеноза и
инсуфициенция, болести на други участъци на
ендокарда и други ревматични кардиопатии.
Към група „а“ заболяванията с ІІ – ІV степен
на сърдечна недостатъчност разрешават индивидуална преценка само при служители по графа
5, които извършват административна работа.
Към буква „б“ са включени сърдечни пороци
без тези по буква „а“ със или без първа степен
сърдечна недостатъчност. Кандидат-служителите
по графи 1 и 3 са негодни, при графа 2 се следва
индивидуална преценка.
Служителите са годни със спазване на противопоказания – излагане на неблагоприятни
атмосферни влияния и физически натоварвания.
Хипертонични болести
Тук спадат: есенциална хипертония, хипертонична сърдечна болест, хипертонична бъбречна
болест, вторична хипертония (реновазална и
др.) и др.
Артериална хипертония (АХ) означава повишено систолно и/или диастолно артериално
налягане. За нормални стойности се приемат:
за систолно – от 110 mmHg до 139 mmHg, а за
диастолно – от 70 mmHg до 89 mmHg.
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Измерването на кръвното налягане е основен,
но не винаги решаващ диагностичен критерий за
хипертоничната болест и еднократно установени
повишени стойности на артериалното налягане
(АН) не са меродавни за експертизата.
Преди вземане на решение по годността задължително се прави електрокардиограма(ЕКГ),
изследване на очни дъна и бъбречна функция
(протеинурия, серумен креатинин), а ехокардиография (ЕхоКГ), велоергономичен тест (ВЕТ)
и рентгенография на сърце се извършват по
преценка на експертните органи.
Класификацията на артериалната хипертония
по JNC 7 (Joint national comettee) е следната:
Оптимално
Нормално
Високо
нормално
І степен
хипертония
ІІ степен
ІІІ степен
Изолирана
систолна

Систолно
<120
120 – 129

Диастолно
и
<80
и/или 80 – 84

130 – 139

85 – 89

140 – 159
160 – 179
над/или =180

90 – 99
100 – 109
>/=110

>/=140
и
<90
АХ І стадий
Няма обективни белези на органни промени
при лека степен АХ със стойности на систолното артериално налягане 140 – 159 mmHg и/или
стойности на диастолното артериално налягане
90 – 99 mmHg; изолирана систолна хипертония
се определя като такава при стойности на систолното артериално налягане, по-високи или
равни на 140 mmHg, и стойности на диастолното
артериално налягане, по-ниски от 90 mmHg.
АХ ІІ стадий
Регистрира се поне един от следните белези за
органно ангажиране: левокамерна хипертрофия,
генерализирано или фокално стеснение на ретиналните артерии, микроалбуминурия 30 – 300
мг/24ч и/или серумен креатинин (мъже 115 – 133
мкмол/л (1,3 – 1,5 мг/дл), жени 107 – 124 мкмол/л
(1,2 – 1,4 мг/дл), доказани атеросклеротични
плаки на каротидни артерии, аорта, илиачна и
феморална артерия:
а) умерена степен АХ:
Определя се за такава при стойности на систолното артериално налягане 160 – 179 mmHg
и/или стойности на диастолното артериално
налягане 100 – 109 mmHg;
б) тежка степен АХ:
Определя се за такава при стойности на
систолното артериално нал ягане, по-висок и
или равни на 180 mmHg, и/или стойности на
диастолното артериално налягане, по-високи
или равни на 110 mmHg.
АХ ІІІ стадий
1. Регистрират се прояви на симптоми на
органно увреждане на един или повече от прицелните органи:
а) сърце – ангина пекторис, миокарден инфаркт, СН;

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

б) мозък – преходна мозъчна исхемия, мозъчен
инсулт, хипертонична енцефалопатия;
в) очни дъна – ретинални хеморагии и ексудати със или без едем на папилата;
г) бъбреци – серу мен к реат инин на д 133
ммол/л (над 1,5 мг/дл) за мъже и над 124 ммол/л
(над 1,4 мг/дл) за жени, протеинурия над 300
мг/24 ч., бъбречна недостатъчност;
д) съдове – дисекираща аневризма, симптоми
за артериално оклузивно заболяване.
Служителите с хипертонична болест ІІІ стадий
(декомпенсиран) с трайно повишено артериално
налягане, неподдаващо се на лечение, и настъпили тежки, необратими органни изменения са
негодни за работа в МВР.
Служители, освидетелствани с хипертонична болест ІІ стадий при значително повишено
артериално налягане с малки недостигащи до
нормата колебания и начални органни поражения, се преценяват като ограничено годни с
противопоказания: работа, свързана с голямо
нервно-психическо и физическо обременяване,
нощен труд, походи, покриване на нормативи за
физическа подготовка, работа на височина и в
шумни и горещи помещения.
Други хипертонии
Тук спадат симптоматичните хипертонии.
Годността по всички графи се определя според
степента на хипертонията, основното заболяване
и от развилите се усложнения.
Исхемична болест на сърцето
Тук се включват: остър инфаркт на миокарда,
други остри и подостри форми на исхемична
болест на сърцето, стар инфаркт на миокарда,
ангина пекторис, други форми на хронична
исхемична болест на сърцето.
За експертното решение е от съществено
значение не само наличието, но и степента на
коронарната недостатъчност.
І ФК по канадската класификация – „Обичайното физическо натоварване, като ходене или
изкачване на стълби, не води до стенокардия“.
Стенокарден пристъп се появява при бързо или
продължително физическо усилие по време на
работа или спортуване – при големи физически
натоварвания.
ІІ ФК по канадската класификация – стенокардия при обичайни физически усилия – „Леко
ограничаване на обичайните дейности“. Ангинозна болка се индуцира при бързо ходене или
изкачване на стълби, изкачване на наклонен
терен, ходене или изкачване на стълби. Патологична е работната проба при 75 W/3 мин.
ІІІ ФК по канадската класификация – „Значително ограничаване на обичайните физически дейности“. Ходене само на 100 – 200 м по
равен терен с нормална крачка и изкачване
на един етаж, дори и с бавно темпо, водят до
стенокардия. Патологична е работната проба
при 50 W/3 мин.
ІV ФК по канадската класификация – „Невъзможност за извършване на каквато и да било
физическа дейност без появата на дискомфорт“.
Стенокарден синдром може да има и при покой.
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Към буква „а“ се отнасят: тежките форми на
исхемична болест, изразени атеросклеротични
изменения на кръвоносните съдове на сърцето
с дълбоки нарушения на функциите, обективизирани посредством функционални методи
на оценка, а при необходимост и посредством
инвазивни методи, прекаран инфаркт със силно изразени и трайни нарушения на сърдечния
ритъм, ИБС с коронарна недостатъчност ІІІ
и ІV функционален клас, неповлияващи се от
лечение, прекаран инфаркт със слединфарктна
аневризма, нестабилна стенокардия.
Към буква „б“ се отнасят умерено изразените
форми без изразена коронарна недостатъчност.
Служителите, преживели миокарден инфаркт,
се преценяват индивидуално. Често повтарящи
се стенокардни кризи, постинфарктна аневризма,
сърдечна недостатъчност ІІІ – ІV ФК, тежки
ри т ъмни и п роводни нару шени я у теж н яват
прогнозата. Ако не се очаква благоприятна еволюция и връщане на работа, се взема решение
за негодност и преди изтичане на максималния
срок на лечение. Броят на инфарктите не е
единствен критерий за преценка на годността.
За тази оценка е от значение локализацията на
настъпилите усложнения, функционалното състояние на сърцето, обективизирано посредством
ЕКГ, ехокардиография, велотест, холтер ЕКГ,
коронарография и др.
Кандидат-служителите са негодни.
Служителите са годни за работа при условия
на труд с незначителни физически и психически
натоварвания. Освобождават се от нощен труд,
чести командировки, походи, покриване на нормативи за физическа подготовка.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Болести на белодробното кръвообращение
Тук спадат: остра и хронична белодробносърдечна болест, белодробна емболия (на белодробна артерия и вена), хеморагичен инфаркт,
аневризма, стриктура и руптура на белодробната
артерия и др.
Други болести на сърцето
Към тази рубрика са включени: остър перикардит и други болести на перикарда (хемоперикард, адхезивен и констриктивен перикардит),
инфекциозен ендокардит и други болести на
ендокарда (болести на митрална, аортна и трикуспидална клапа, уточнени като неревматични),
на пулмонална клапа, остър миокардит, обратимите възпалителни бактериални и вирусни
заболявания на сърцето.
При органични сърдечни увреди с клапни
дефекти – придобити или вродени малформации,
сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапно протезирани с механични
и биологични протези, инфекциозен ендокардит
след клапно протезиране, коригирани вродени
малформации, състояние след аортокоронарен
байпас, след имплантация на интракоронарен
стент, РТСА, имплантиране на кардиостимулатор,
други хирургически интервенции върху сърцето,
годността се определя от характера на заболяването, функционалния клас след интервенцията,
от настъпилите усложнения на същата.
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Към буква „а“ се отнасят случаите с тежки
остатъчни клинични, параклинични и функционални промени в хемодинамиката.
Към буква „б“ се отнасят заболявания с леки
остатъчни промени в хемодинамиката.
Експертните решения по годността при кандидат-служителите се вземат една година след
приключило лечение на основание резултатите
от функционалното изследване.
Годността на служителите с констриктивен
перикардит, дори и след сполучлива оперативна
корекция, се преценява индивидуално.
Кардиомиопатия
Към тази рубрика се отнасят: първичните кардиомиопатии (ендомиокардна фиброза, хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, африканска
кардиомиопатия, ендокардна фиброеластоза,
други първични кардиомиопатии – идиопатична,
констриктивна, обструктивна) и вторични кардио
миопатии (алкохолна, метаболитна, недоимъчна
амилоидоза, при електролитни нарушения и
вследствие на лечение на карциноми и др.).
См у щени я на сърдечната проводимост и
нарушения на сърдечния ритъм
Експертното решение при ритъмните и проводните нарушения на сърцето се взема задължително след клинично изследване в зависимост
от наличието или липсата на органични или
функционални смущения, като подходът към
болните с ритъмни и проводни разстройства
трябва да бъде индивидуален. Той се определя
от вида на нарушението, характера на основното
заболяване и настъпилите временни или постоянни промени в хемодинамиката.
Негодни за работа в МВР са кандидат-служителите и служителите с тежки ритъмно-проводни
нарушения, като симптоматична сино-атриална
болест; AV блок II степен тип Moebitz II; ляв
заден хемиблок; бифасцикуларен блок; AV блок
III степен (пълен AV блок); синдром на Brugada.
Имплантирането на постоянен изкуствен
водител на ритъма (пейсмейкър), особено при
болни без сърдечна недостатъчност, може да
доведе до възстановяване на част от загубената работоспособност, което налага вземане на
индивидуално решение за годност в зависимост
от естеството на работа. Противопоказана е
работа, изиск ваща значими психофизическ и
натоварвания, ненормиран работен ден, нощен
труд, продължителни командировки.
Служителите с интермитиращ ІІ и ІІІ степен
АV блок с пристъпи на Адамс – Щокс синдром,
при положение че не могат да се стабилизират
след проведено лечение, са негодни за работа
в МВР.
Индивидуална преценка по годността, съ
образена с естеството на работа, се взема при
служители със: пълен десен бедрен блок, съчетан
с ляв преден хемиблок, Волф – Паркинсон Уайт
синдром тип А и Б, пълен десен бедрен блок без
функционални смущения, непълен десен бедрен
блок, съчетан с ляв преден хемиблок.
При А-V блок І степен индивидуална преценка
само за кандидатите по графа 2.
При LGL и Махайм синдром, при надкамерни
(камерни) екстрасистоли І и ІІ клас по Лоун, при
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алоритмия – решението по графи 4 и 5 е индивидуално, при липса на друго сърдечно страдание.
Чести пристъпи от пароксизмална тахикардия, предсърдно трептене и предсърдно мъждене
правят служителите неработоспособни по време
на пристъпа и негодни за работа като шофьори,
пожарникари и за служби, при които прекъсването на работния процес би могло да застраши
живота на болния или на околните.
Служителите с интермитиращ ІІ и ІІІ степен
АV блок с пристъпи на Адамс – Щокс синдром,
при положение, че не могат да се стабилизират
след проведено лечение, са негодни за работа
в МВР.
Сърдечна недостатъчност (СН)
Има четири степени на сърдечна недостатъчност по Нюйоркската кардиологична асоциация
(НИХА):
І ФК – при прояви на сърдечна недостатъчност
липсват умора, задух, стенокардия при обичайни
физически усилия, липсват оплаквания при бърз
ход 7 – 8 км/ч.
ІІ ФК – при прояви на сърдечна недостатъчност лицата са с умерено ограничен капацитет и
обичайни физически усилия предизвикват появата
на умора, задух дори при равен ход 5 – 6 км/ч.
ІІІ ФК – при прояви на сърдечната недостатъчност оплакванията от умора, задух, стенокардия се появяват при физически усилия под
обичайните – равен ход 3 – 4 км/ч, изкачване
до първи етаж.
ІV ФК – при прояви на сърдечна недостатъчност има необратима на фона на лечението
умора, задух и при най-малки физически усилия
и/или в покой.
Към буква „а“ се отнасят ІІІ и ІV степен на
сърдечна недостатъчност.
Служителите и кандидатите за работа се
решават като негодни по всички графи.
Към буква „б“ се отнасят І и ІІ степен на
сърдечна недостатъчност.
Служителите по графи 4 и 5 подлежат на
индивидуална преценка със спазване на противопоказани условия на труд – физически и
нервно-психически натоварвания.
Усложнения и неточно определени болести
на сърцето
В тази рубрика се включват неквалифицирани
другаде сърдечни болести: дефект на сърдечна
преграда, придобит; руптура на сухожилни хорди, руптура на папиларен мускул, вътресъдова
тромбоза, кардиомегалия и др. Годността се
определя от основното заболяване и функционалния дефицит.
Мозъчно-съдови болести
Понятието мозъчно-съдова болест включва
различни исхемични и хеморагични нарушения,
възникващи в артериалната и венозната част
на мозъчното кръвообръщение: субарахноидни
кръвоизливи, паренхимни мозъчни кръвоизливи,
тромбоза на мозъчни вени и дурални синуси,
исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение, съдова деменция.
Към исхемичните нарушения на мозъчното
кръвообращение се отнасят: асимптомни исхе-
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мични нарушения на мозъчното кръвообращение
(АИНМК), преходни исхемични нарушения на
мозъчното кръвообращение (ПИНМК), мозъчни
инфаркти.
Преценката по годността на служители по
тази точка се взема при стабилизиране на състоянието, което в зависимост от развитието на
клиничните прояви настъпва при ПИНМК след
2 – 3 месеца, при леките и среднотежките инсулти
до 6 месеца и при усложнените среднотежки и
тежките инсулти от 6 месеца до една година.
В решението трябва да се посочат противопоказаните условия на труд: голямо или продължително психофизическо натоварване, работа
при висока температу ра в тесни и задушни
помещения, нощен труд, чести командировки,
променливи климатични условия.
Болести на артериите, артериолите и капилярите
а) със силно изразени органични изменения,
с нарушения на функциите, неподдаващи се на
трайно оперативно или консервативно лечение;
б) с временни трофични и функционални
нарушения, подлежащи на лечение.
Към буква „а“ се отнасят аневризми на магистрални кръвоносни съдове, напреднали форми
на облитериращ тромбангиит и атеросклероза,
вродени малформации с тежки смущения в хемодинамиката на крайниците, артериална емболия
и тромбоза и хемодинамично значими стенози,
както и състояние след алопластично заменяне
на дефект от кръвоносните съдове.
Към буква „б“ се отнасят леките ангионевропатии, които подлежат на лечение, синдромът
на Рейно, съдовите малформации, подлежащи
на пълна оперативна корекция.
Кандидат-служителите по 1 и 3 графа са
негодни, по графа 2 – индивидуална преценка.
Годността на служителите се решава индивидуално в зависимост от настъпилите циркулаторни нарушения с функционални ограничения,
като се имат предвид естеството на работа и
налаганите от нея изисквания. Противопоказани
условия на труд са: продължително стоене прав,
покриване на нормативи за физическа подготовка, тежки физически натоварвания, работа при
студ и влага.
Болести на вените, лимфните съдове и лимфните възли. Други и неуточнени болести на
органите на кръвообращението
Към буква „а“ са включени: състояние след
прекарана дълбока венозна тромбоза, с трайно
изразени хемодинамични разстройства, хронична
венозна недостатъчност С4, С5, С6 (особено язви
в областта на вътрешния малеол), тежки вродени
малформации на повърхностни и дълбоки вени,
тежки изменения в лимфните съдове, състояния
след лигатура или пластично заменени вени.
Служителите по графа 4 са негодни за работа,
свързана с пренатоварване на долните крайници.
Кандидат-служителите са негодни по всички
графи.
Към буква „б“ са включени: повърхностен
тромбофлебит, първични варици на крайниците,
венозни малформации с ограничен характер,
прекарана дълбока венозна тромбоза, без изразени хемодинамични смущения в крайниците.
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Оперираните служители по буква „б“ подлежат
на индивидуална преценка за годност, при която
трябва да се има предвид не само тежестта на
варикозно променени повърхностни вени, но и
тяхното разпространение и настъпили първични
или вторични изменения в дълбоката венозна
система.
Кандидат-служителите за работа в МВР се
преценяват индивидуално една година след лечението по повод прекарана дълбока венозна
тромбоза, без остатъчни циркулаторни и трофични промени, според естеството на работата,
която ще изпълняват. Служителите са годни със
спазване на противопоказани условия на труд.
Хемороиди
При изследване освен огледа е необходимо да
се извърши ректално туширане, оглед с анален
спекулум на правото черво, за да се установят
особеностите на хемороидите и да се изключи
наличието на ректални тумори. Поради това,
че източник на кръвоизливите могат да бъдат и
възли извън пределите на ректалното туширане, във всички съмнителни случаи трябва да се
направи и ректоскопия.
При хемороидалната болест се наблюдават
четири степени:
І степен – без оплаквания, при ректално
туширане се палпират вътрешни невъзпалени
хемороиди, кървят слабо след дефекация, визуализират се при ректоскопия;
ІІ степен – хемороидите са по-големи и кървенето е по-интензивно, появяват се пролапси
със спонтанно репониране;
ІІІ степен – хемороидите пролабират и се
репонират мануално;
ІV степен – мануална репозиция на големите
пролабирали хемороиди е невъзможна.
Към буква „а“ на рубриката се отнасят силно
изразени хемороиди (голяма част от плексус хемороидалис е варикозно изменен), тежки, свързани
с разстройство на охранването, чести възпаления,
тромбозиране, кръвоизливи и инкарцерации или
рецидиви след радикално оперативно лечение.
Към буква „б“ се отнасят умерено изразени
(вътрешни или външни), рядко кървящи или
възпаляващи се хемороиди, които подлежат на
оперативно лечение.
При хемороидалните възли с усложнения
к а н д и дат- сл у ж и т ел и т е по вси ч к и г рафи са
негодни. Годността на служителите се решава
индивидуално след проведено лечение съобразно
естеството на работата им.
При хемороидални възли І степен освидетелстваните по всички графи са годни, ІІ степен,
без усложнения – кандидатите по графи 1 и 3 са
негодни. Кандидат-служителите за работа в МВР
по графа 2 подлежат на индивидуална преценка.
Служителите са годни след проведеното лечение. При оперативно лечение се преценяват не
по-рано от 6 месеца след интервенцията.
Варикоцеле
При силно изразено варикоцеле, пречещо
на движението, годността на кандидата се определя след оперативно лечение. При умерено
изразено варикоцеле, ако кандидатът не желае
да се оперира, по графи 1, 2 и 3 се преценява
като негоден.
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При незначително развитие и след проведено
оперативно лечение всички кандидати са годни
без ограничения.
КЛАС Х. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА
СИСТЕМА (J00-J99)
Остри инфекции на горните дихателни пътища
Към тази рубрика са включени: остър назофарингит, остър синуит, остър фарингит, остър
тонзилит, остър ларингит и трахеит, остър обструктивен ларингит (круп) и епиглотит и други
остри инфекции на горните дихателни пътища с
неуточнена локализация. Преценката за кандидатите за работа се прави след проведено лечение
и излекуване.
Девиация на носната преграда
При силно изкривена носна преграда със затруднено носово дишане кандидатите по графи 1
и 3 са негодни. По останалите графи решението
е индивидуално.
Полипи на носа
Кандидатите по графи 1 и 3 са годни след
проведено оперативно лечение освен в случаите,
в които има полипозна дегенерация на синусите.
Хроничен фарингит и ринофарингит
Кандидатите, при които служебните задължения налагат работа в запрашена среда, продължително говорене, контакт с токсични вещества,
вредни изпарения, са негодни за служители.
При тежките форми след лечение служителите се ограничават от работа, включваща
изброените по-горе противопоказания, за срок
от 3 до 6 месеца.
Хроничен синузит
Към буква „а“ спадат хроничните заболявания
на един или повече синуси, които са лекувани,
включително и оперативно, безуспешно и са
усложнени с полипи, фистули, остеомиелити,
орбитални или интракраниални усложнения.
Към буква „б“ се отнасят ония хронични
заболявания на един или повече синуси, които
не се съпровождат с посочените в буква „а“
усложнения.
Тук са включени и алергичните синуити.
Алергичен ринит
При тежки случаи, доказани с тестване, кандидатите по графи 1 и 3 са негодни, останалите
се преценяват индивидуално, в зависимост от
естеството на работа и необходимостта от контакт с доказания алерген/и.
Грип
Кандидати и служители са годни с изключение
на случаите, при които се получават усложнения
с нарушение на функциите на атакувания орган.
Решенията тогава се вземат по съответната
рубрика.
Пневмонии и бронхиолит
Решенията са в зависимост от вида на причинителя, тежестта на заболяването и изхода
след приключване на лечението.
Хронични болести на долните дихателни
пътища
Тук се отнасят: бронхит, неуточнен като остър
или хроничен, хроничен бронхит, неуточнен,
емфизем, астма, бронхиектатична болест.
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Бронхит, неуточнен като остър или хроничен,
хроничен бронхит и емфизем
По графи 2, 4 и 5 годността се решава индивидуално в зависимост от тежестта на заболяването (брой обостряния годишно, наличие на
постоянни симптоми, ограничаващи физическата
активност), наличните усложнения (дихателна
недостат ъчност) съобразно фу нк циона лните
показатели на дихателната и сърдечно-съдовата
система и естеството на работа.
Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни.
Бронхиална астма
За експертното решение се имат предвид анамнестичните данни (пристъпен задух, кашлица,
свирене и хриптене в гърдите и др.), обективното
състояние, функционалното изследване на дишането (различно изразен обструктивен вентилаторен дефект), положителни бронхопровокационни
проби (с физическо усилие, метахолин и др.),
резултатите от кожно-алергичните тестове и др.
При доказана бронхиална астма в зависимост
от тежестта є годността на служителите се преценява индивидуално. Тежките форми, с чести
обостряния, неподдаващи се на медикаментозно
лечение, определят негодност за работа в МВР
на служителите.
Сл у ж ителите със среднотеж ка форма на
астма са показани за работа в сухи и светли
помещения, без прах и дразнещи газове, нощни
смени, продължителни пътувания, контакт с
отключващия пристъпите алерген, тежки физически натоварвания.
Годни се решават служителите с лека интермитентна форма на бронхиална астма. При
леките форми работоспособността е съхранена
и само при доказан професионален алерген се
налага смяна на професионалните условия.
Кандидатите за работа по графа 2 се преценяват като годни само ако астмата е определена
като лека с продължителен междупристъпен
период, бързо медикаментозно повлияване и
когато работата, която кандидатът ще работи,
няма да предизвика влошаване на заболяването.
Бронхиектазии
За нуждите на експертизата бронхиектазиите трябва да бъдат доказани с компютърна
томография с висока резолюция. Вземането на
експертно решение в трудни случаи да става
след клинично изследване.
Към буква „а“ се отнасят двустранно разпространени бронхиектазии или едностранно в
повече от един белодробен дял, при съчетание
с пневмофиброза, при изразена вентилаторна
недостатъчност (ВК < 50% от нормата и РО2 <
55 mmНg), чести възпалителни тласъци с две и
повече пневмонии годишно.
Към буква „б“ се отнасят ограничени бронхиектазии (едностранни и със засягане само на
един дял), но с чести изостряния, изискващи
лечение повече от три месеца, с функционални
промени в дишането.
Към буква „в“ се отнасят ограничени бронхиектазии (едностранни и със засягане само на
един дял), без обостряния и без нарушения на
белодробната функция.
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Водещ критерий при определяне на годността
е склонността към чести и продължителни екзацербации, кръвохракът, дегенеративно-възпалителни или деструктивни изменения на стените
на бронхите, както и степента на включване в
болестния процес на белодробния паренхим.
Противопоказано е извършването на работа,
свързана с физическо натоварване, особено при
неблагоприятни атмосферни условия (местно
и общо охлаждане на тялото), въздействия на
прах, иритативни газове, пари и бронхопулмо
тропни отрови.
Болести на белия дроб, причинени от външни агенти
Към тази рубрика са включени: пневмокониоза
на въглекопачите; пневмокониоза, причинена от
азбест и други минерални вещества; пневмокониоза, причинена от прах, съдържащ силиций;
пневмокониоза, причинена от друг неорганичен
прах, и други – неуточнени; хиперсензитивен
пневмонит, предизвикан от органичен прах;
пневмонит, причинен от твърди вещества и
течности; респираторни състояния, причинени
от други външни агенти, и др.
Други болести на дихателната система
Тук спадат: емпием, плеврит, абсцес на белия
дроб и медиастинума, белодробна конгестия и
хипостаза, фиброза на белите дробове след възпаление, други алвеоларни и париетоалвеоларни
пневмопатии, заболявания на белите дробове при
болести, класирани другаде, други болести на белия дроб, други болести на дихателната система.
Решенията по годността за служителите се
взема след приключване на лечението съобразно
функционалните показатели на дихателната и
сърдечно-съдовата система.
Пневмоторакс
Според начина на възникване се различават:
спонтанен, травматичен и изкуствен, а според
механизма на образуване: отворен, затворен,
вентилен, тотален, частичен.
При травматичните, протекли без усложнения
след 2 до 3 месеца, служителите на административна работа могат да изпълняват служебните си
задължения, а при тези служители, чиято работа
изисква физически натоварвания, временната
неработоспособност е 4 до 6 месеца. Преценка
по годността на служителите при спонтанния
пневмоторакс се прави след изясняване на причината, довела до него. Задължително изискване
е провеждане на компютърна томография.
Индивидуална преценка на кандидатите за
работа и Академията на МВР се прави една
година след получаване на травматичен неусложнен пневмоторакс съобразно функционалния
капацитет на дихателната и сърдечно-съдовата
система.
КЛАС ХI. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА (K00-K93)
Болести на устната кухина, на слюнчените
жлези и челюстите
Тук спадат: смущения в развитието и ник
ненето на зъбите, болести на твърдите зъбни
тъкани, болести на пулпата и периапикалните
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тъкани, болести на венците и пародонта, челюстно-лицеви аномалии, включително неправилна
захапка, други заболявания, засягащи зъбите и
пародонта, болести на челюстите, болести на
слюнчените жлези, болести на меките тъкани
на устата, с изключение на венците и езика,
болести на езика.
При вземане на решение освидетелстването
да се извършва след преглед от лекар специалист
(стоматолог, лицево-челюстен хирург).
Болести на венците и пародонта
Буква „а“ включва ІІІ степен – резорбтивният
процес е ангажирал 2/3 от дължината на корена,
подвижност на зъбите във вертикална посока.
Решението по графи 1, 2 и 3 е негоден за
работа в МВР.
Буква „б“ включва ІІ степен – резорбцията на
интерденталната септа е до 1/2 от дължината на
корена, подвижност на зъбите в медиодистална
или вестибулоорална посока.
Негодни са кандидатите по графи 1 и 3.
Челюстно-лицеви аномалии, включително
неправилна захапка
Тук са включени: макрогнатия, микрог натия,
асиметрия на челюстите, неправилно съотношение между зъбните дъги, аномалии в положението
на зъбите, други лицево-челюстни аномалии,
които се определят като индивидуални отличителни белези, и кандидатите по графи 1 и 3 се
решават като негоден.
По останалите графи годността се решава
индивидуално.
Болести на хранопровода, стомаха и дванадестопръстника
Тук спадат: ахалазия, дифузен езофагиален
спазъм, заболявания на хранопровода при склеродермиа, гастроезофагеална рефлуксна болест
(ГЕРБ), инфекциозни езофагити, дивертикули,
хиатус херния, язва на хранопровода.
Ахалазията е нервно-мускулно заболяване на
хранопровода, при което се нарушава преминаването на храната от хранопровода в стомаха
поради липсата на перисталтични контракции
в средната и долната трета на хранопровода и
отсъствието на рефлекторно отваряне на долния
езофагеален сфинктер (ДЕС) при гълтане. Заболяването се доказва с рентгеново изследване,
манометрия на ДЕС, ендоскопия за изключване
на вторична ахалазия при карцином.
В началото на заболяването работоспособността е запазена, но в крайната фаза е трайно
нарушена и решението за всички групи служители е негоден.
Дифузен езофагеален спазъм
Представлява моторно заболяване на езофагеалната гладка мускулатура, характеризиращо се с
многобройни спонтанни контракции и в същото
време наличие и на провокирани от гълтането
контракции. Обикновено работоспособността е
съхранена. За служителите преценката за годността е индивидуална, а кандидат-служителите
са негодни за работа в МВР.
Заболяване на хранопровода при склеродермия
Характеризира се с атрофия на гладката
мускулатура, прекъсване на контракциите в гор-
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ните 2/3 от хранопровода, рефлукс през долния
езофагиален сфинктер (ДЕС). При наличие на
доказана склеродермия и липса на перисталтични
контракции в средната и дисталната част на хранопровода служителите и кандидат-служителите
се преценяват като негодни за работа в МВР.
Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
Гастроезофагеалният рефлукс е физиологичен феномен, който зависи от редица условия:
нормално функциониране на долен езофагеален
сфинктер (ограничаващ епизодите на рефлукс),
неутрализиращият ефект на относително алкалната слюнка, бързо очистване на хранопровода от рефлуксното съдържимо. Когато тези
механизми са нарушени, гастроезофагеалният
рефлукс става патологичен и се появяват оплаквания при болния. ГЕРБ може да протече като
рефлукс-езофагит, който, макар и рядко, може
да се усложни със стриктура на хранопровода,
пептична язва, кръвотечение и желязодефицитна
анемия, карцином на хранопровода.
Диагнозата се поставя с езофагогастроскопия,
мукозна биопсия, рентгенография на хранопровод
и стомах, рН-метрия.
Работоспособността е съхранена и само при
тежки обостряния може да бъде временно ограничена. Служителите и кандидат-служителите с
ГЕРБ без усложнен рефлукс езофагит са годни
за работа.
При ГЕРБ І и ІІ степен, кандидатите по графи 1 и 2 – за индивидуална преценка, по графа
3 – негодни.
Кандидат-слу ж ителите с ІІІ и І V степен
рефлу кс-езофагит с услож нени я, установени
ендоскопски, са негодни.
Служителите с ІІІ и ІV степен се преценяват
индивидуално, като се ограничават по отношение
на труд, свързан с големи психонатоварвания,
уредна гимнастика, заемане на продължително
принудително наведено положение на тялото.
При тежко протичащи рефлукс-езофагити с
усложнения, с изчерпани терапевтични възможности, служителите се преценяват като негодни
за работа в МВР.
Стриктура на хранопровода
Стесненията на хранопровода се срещат при
голям брой придобити и вродени аномалии и
състояния. Основен симптом е различно изразената по степен дисфагия. Дисфагията обикновено
настъпва при стеснение на лумена на хранопровода под 5 мм. Стриктури на хранопровода независимо от етиологията им с противопоказания
за оперативно лечение, довели до увреждане на
охранването, определят кандидат-служителите
като негодни.
При служители с изкуствен хранопровод се
прави индивидуална преценка.
Инфекциозни езофагити
Напоследък нараства честотата на имунодефицитните състояния и поради това инфекциозните
езофагити зачестяват. Те могат да бъдат причинени от вируси, бактерии, гъбички или паразити.
При някои много тежко имунокомпрометирани
болни могат да съществуват едновременно два
и повече причинители.
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Лечението е ефективно, ако е насочено срещу
изолирания причинител.
Работоспособността се определя от тежестта
на имунодефицитното състояние, довело до това
усложнение.
Годността за служители и кандидат-служители се преценява индивидуално след проведено
лечение.
Дивертикули на хранопровода
Работоспособността е запазена. Служителите
и кандидат-служителите са годни за работа в
МВР при асимптоматично протичащите дивертикули. При дивертикули, водещи до тежки
нарушения в гълтането, кандидат-служителите
и служителите са негодни.
Хиатус херния
Кандидат-служителите с доказана неусложнена хиатална херния са годни за административна
работа. Кандидатите за Академията на МВР са
негодни.
Язва на хранопровода
Годността на кандидатите се определя след
проведено лечение.
Синдром на Mallory Weiss
Представлява лезия в областта на долен езофагиален сфинктер (ДЕС), най-често явяваща се
след упорито повръщане, довело до разкъсване
в областта на сфинктера и кардиалната част на
стомаха, съпроводено с кръвоизлив. Кандидатите
се преценяват индивидуално след етиологично
уточняване на синдрома и не по-рано от една
година след диагностицирането му.
Язвена болест
Тук спадат: пептична язва на стомаха, на
дванадесетопръстника, гастро-йеюнална язва и
с друга локализация в горен гастроинтестинален
тракт (ГГИТ).
Доказването на язвения дефект става по ендоскопски и рентгенов път. От етиологична гледна
точка е необходимо изследване на Helicobacter
pylori инфекцията, което става чрез уреазен тест,
серологично, микробиологично, хистологично
или чрез дихателен тест. За предпочитане е използването синхронно на два теста. Ако се касае
за стомашна язва, са необходими множество
биопсии за хистологично отхвърляне на язвен
тип карцином на стомаха.
Язвената болест се смята за активна в случаите, когато е доказана с ендоскопско изследване;
когато освен клинични данни се установяват
сигурни преки рентгенови признаци за язвена
болест, депо или ниша или когато се докаже
трайна деформация на булбус дуодени с изразен
дуоденит и групирани ерозии тип „сол-пипер“.
При установяване на „активна“ язвена болест
(по смисъл на цитираните по-горе изисквания),
кандидатстващите по графаи 1, 2 и 3 са негодни.
Служителите в МВР с активен язвен дефект
са годни след проведено лечение.
При язвена болест с усложнения (перфорация
с последващо зашиване на язвата или с резекция
на стомаха; пилор-дуоденална стеноза и др.)
кандидатстващите по графи 1 и 3 са негодни,
по графа 2 – индивидуална преценка. С тежки
рецидиви и тежко протичане определя негодност
по графи 1, 2, и 3.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

При язвена болест в ремисия, без усложнения,
кандидатстващите за работа и служителите са
годни.
По преценка на експертните органи служителите са годни с противопоказани условия
на труд: без тежки физически натоварвания,
продължителни командировки, покриване на
нормативи за физическа подготовка, нощен труд,
за срок от 6 месеца до една година.
При у порита язвена болест, която не се
поддава на лечение и е съпроводена от чести
усложнения (цитирани по-горе), по графи 4 и 5
се взема индивидуално решение.
Гастрит и дуоденит
В групата на хроничните гастрити се обособяват: тип А (гастрит, предимно автоимунен в
корпуса на стомаха), тип Б – предимно антрален
(свързан с Helicobacter pylori) и тип АБ.
Към особените форми гастрити са включени:
лимфоцитен, еозинофилен и грануломатозен. Диагнозата се поставя ендоскопски и хистологично.
При острите гастрити кандидат-служителите
след проведено лечение са годни за работа в МВР.
При автоимунни гастрити, тежки хронични
атрофични, при ерозивни булбити със сериозни
нарушения в храносмилането и нарушено общо
охранване, хроничен илеус на дуоденума, фистули, стенози и др. кандидатите са негодни, а
служителите се преценяват индивидуално.
Болести на апендикса
Тук се включват: остър апендицит, апендицит
неуточнен, други форми на апендицит, други
болести на апендикса.
По всички графи са годни 2 – 3 месеца след
проведено оперативно лечение без усложнения.
Абдоминална херния
а) гигантска, неподлежаща на оперативно лечение, със значителни функционални смущения;
всички кандидат-служители се преценяват като
негодни; годността за служителите се определя
според естеството на работа;
б) подлежаща на оперативно лечение или
незатрудняваща функциите на организма, хернии
от всякакъв вид, които не пречат на движението
и на изпълнението на служебните задължения.
Всички служители и кандидат-служители
са годни 2 – 3 месеца след успешно оперативно
лечение. Слу ж ителите при необходимост се
ограничават от физически натоварвания за срок
от 3 до 6 месеца.
Неинфекциозни ентерити и колити
Тук спадат регионален ентерит (болест на
Крон), улцерозен колит и други неинфекциозни
гастроентерити и колити, проктоколит и други,
уточнени като алиментарни, алергични, неинфекциозни или токсични.
Болестта на Крон и улцерозният колит са
хронично рецидивиращи чревни възпалителни
заболявания с неизвестна причина. При тежко протичащо заболяване може да се стигне
до сериозни услож нени я – сепсис, токси чен
мегаколон, чревна перфорация, интестинална
обс т ру к ц и я, фис т ул изи ра не, ма л и г н иза ц и я,
поради което кандидатите за работа по 1, 2 и
3 графи са негодни.
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В зависимост от хода на развитие на заболяването и естеството на работа се определя годността.
При неусложнените форми за служителите по
графи 4 и 5 преценката е индивидуална.
Съдови болести на червата
Исхемията на червата е краен резултат от
прекъсване или редукция на тяхното кръвоснабдяване. Клиничните прояви варират от умерени
хронични симптоми до катастрофално остри
епизоди, от остра коремна болка, шок, перитонит, хронична болка след нахранване, загуба на
тегло, ректално кървене.
Лицата със съдова недостатъчност на червата
са с трайно намалена работоспособност.
Както служителите, така и кандидат-служителите са негодни.
Синдром на раздразненото черво (колон
иритабиле)
При този синдром, както и при тънкочревни
ензимопатии и глутенова ентеропатия общото
е диаричният синдром, явяващ се в резултат на
повишен мотилитет, ензимен дефицит и глутенова непоносимост. Среднотежките и тежките
форми вторично довеждат до включване в патологичния процес и на други системи и органи,
поради което кандидатите за работа по графа
2 и служителите се преценяват индивидуално.
Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни.
Други болести на червата и перитонеума
Тук са включени: чревна непроходимост без
указания за херния и дивертикули на червата,
състояния след еднократен илеус, субилеус, сутура на черва, опериран дивертикул на черва,
без обширна резекция, функционални смущения
на храносмилателната система, некласирани
другаде, анална фисура, абсцес на анална или
ректална област, перитонит и др.
Една година след проведено оперативно лечение, при липса на функционални нарушения
или рецидив, кандидат-служители и служители
се освидетелстват като годни.
Абсцес на ануса и ректума
Служителите се решават като негодни при
тези два вида страдания след неколкократно
рецидивиране и неподлежащи на по-нататъшно
оперативно лечение, при големи цикатрикси,
деформиращи ануса и околността му, при обширни мацерации и вторично възпаление, поради тежестта на протичане на заболяванията и
необходимостта от специални хигиенни грижи.
Други болести на червата
Към тази рубрика се отнасят: анален и ректален полип, пролапс на ректума, стеноза на ануса
и ректума, кръвотечения, абсцес на червата и др.
Пролапс на ректума касае случаите, при които има изпадане на всички слоеве на червото.
В зависимост от големината на пролабиралата част и резултата от проведеното лечение
се определя и годността на освидетелстваните
кандидат-служители.
При пролапс над 5 см или рецидив след
проведено оперативно лечение или подлежащ на
такова се определя негодност по всички графи.
При леко пролабиране и без усложнения, след
проведено оперативно лечение, служителите са
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годни по всички графи, кандидатите по графи
1 и 3 са негодни, а по графа 2 се преценяват
индивидуално.
Остра и подостра некроза на черния дроб
Обект на експертната оценка по годността
са предимно служители, тъй като кандидатите
са негодни.
Чести причини са: остър вирусен хепатит,
особено така нареченият фулминантен хепатит,
химически агенти, наркотични субстанции, медикаменти, тежки метали, стеатоза и некроза при
бременност, нарушения на кръвообръщението,
тежко протичащи инфекциозни заболявания.
Тежката остра некроза на черния дроб е
резултат на масивна некроза на чернодробния
паренхим. При разгъната клинична картина на
хепатаргия се засягат всичките му функции. Бол
ните обикновено завършват със смърт. Малка
част от тях могат да оздравеят, като развиват
едровъзлест цикатриксиален черен дроб. Затова
кандидатите за работа в МВР и служителите,
преживели остра чернодробна некроза, се преценяват като негодни.
При останалите форми годността на служителите и кандидатите се определя след стабилизиране на състоянието и нормализиране на
биохимичните показатели (СГОТ, СГПТ, АФ,
ГГТП, общ билирубин с фракции, протеинограма,
урея, креатинин, електролити, ПКК, коагулационен статус, специфични изследвания за токсичен
момент, микробиологични и вирусологични
изследвания при инфекциозна етиология).
Хронични болести и цироза на черния дроб.
Стеатоза и стеатозен хепатит
Дължат се на дифузно натрупване на неутрални
мазнини (триглицериди) в хепатоцитите. Причините за чернодробната стеатоза са: алкохолна консумация, обезитас, захарен диабет, недохранване с
протеини, продължително парентерално хранене,
чревен байпас, прием на медикаменти – метотрекс ат, витамини, аспирин, глюкокортикостероиди,
синтетични естрогени. Заболяването обикновено
протича безсимптомно. Белег за него може да
бъде хепатомегалията. Когато се касае за стеатозен хепатит, аминотрансферазите се покачват
значително. Диагнозата може да се постави с
ехография или КТ на черния дроб.
Прогнозата на заболяването в ранните стадии
е добра, когато се преустанови въздействието на
етиологичните фактори. При по-тежък стеатозен
хепатит има възможност за преход в чернодробна цироза, затова служителите се ограничават
от тежък физически труд, работа със срочен и
кампаниен характер, с големи отговорности,
работа в неудобно, принудително положение на
тялото, с притискане на чернодробната област,
вибрации, неправилен режим на хранене, контакт с хепатотропни отрови, инфекции, високи
температури, нощен труд.
Кандидатите със стеатозен хепатит се преценяват като негодни по графи 1 и 3. При установена лека степен на чернодробна стеатоза
кандидатите по графи 1 и 3 могат да бъдат
преосвидетелствани шест месеца след проведено
лечение при нормални функционални показатели,
по графа 2 са годни.
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Хронични хепатити
Представляват група от чернодробни заболявания с различна етиология и тежест, при
които възпалението и некрозата са налице през
последните 6 месеца. Леките форми обикновено
имат бавна прогресия, докато тежките форми
са свързани с фиброобразуване и с промяна в
архитектониката, което може да доведе до сформиране на чернодробна цироза.
Прогнозата на хронично активния хепатит
(ХАХ) е по-неблагоприятна в сравнение с персистиращия, тъй като има подчертана тенденция да
еволюира към чернодробна цироза. Доказан ХАХ
с тежка степен активност на процеса обуславя
трайно намалена работоспособност и определя
служителите като негодни за работа в МВР.
Автоимунният хепатит е тежко заболяване,
често трудно повлияващо се от провежданото
лечение и със склонност към прогресиране в
чернодробна цироза.
Хроничните хепатити се изявяват клинично
в по-напреднал стадий, носят продължителна
неработоспособност и затова се търсят активно при експертната преценка по годността на
кандидат-слу ж ителите. При доказването им
клинично, лабораторно, инструментално или
чрез сляпа чернодробна биопсия (СЧБ) те се
решават като негодни.
При служителите преценката за годност е индивидуална, след стабилизиране на състоянието, в
зависимост от клиничния ход и придружаващите
заболявания (панкреатит, диабет, възпалителни
заболявания на жлъчните пътища).
Чернодробна цироза
Хронично прогресиращо увреждане на черния
дроб, при което се съчетават процеси на клетъчна
некроза, възлеста регенерация и дифузно разрастване на съединителната тъкан, в резултат на
което се нарушава нормалната архитектоника.
Нарушават се също порталното и артериалното
кръвоснабдяване на черния дроб. Причините
за чернодробна цироза са вирусните В, С и Д
хепатити, алкохолът, медикаменти, токсини,
сърдечно -съдовата недостат ъчност, как то и
значителното натрупване на минерали в черния
дроб, хемохроматозата, цирозата на Wilson и др.
В зависимост от степента на чернодробна
декомпенсация се различават три стадия на заболяването по Чайлд-C (тежка форма), Чайлд-B
(среднотежка форма) и Чайлд-A (лека форма).
Големите усложнения на цирозите са портална
хипертония, кървене от варици на хранопровода,
спленомегалия и хиперспленен синдром, асцит,
хепаторенален синдром, спонтанен бактериален
перитонит, чернодробна енцефалопатия, първичен
чернодробен рак.
Болните с чернодробна цироза и в компенсиран стадий са с ограничена работоспособност.
Преценката за годност на служителите с компенсирана чернодробна цироза е индивидуална.
Служителите с декомпенсирана чернодробна
цироза Чайлд-С стадий са негодни. При ЧайлдВ и А стадий за служителите с лека форма на
чернодробна цироза може да се направи индивидуална преценка в зависимост от естеството
на работа. Кандидат-служителите както с компенсирана, така и с декомпенсирана чернодробна
цироза са негодни.
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Първична билиарна цироза (ПБЦ)
Приема се, че се касае за автоимунно хронично холестатично чернодробно заболяване,
характеризиращо се с деструкция на интерлобуларните и септалните жлъчни канали, бавно
прогресиращо, което евентуално може да доведе
до чернодробна цироза.
Диагнозата се поставя въз основа на морфологичната оценка и имунологичните изследвания
(антимитохондриални антитела и JgM). Прогнозата на заболяването е относително по-добра от
прогнозата на другите видове цирози. Средната
продължителност на живота след поставяне на
диагнозата е 10 – 20 г. Болните в безсимптомния
стадий на болестта са със запазена работоспособност, а в стадия на билиарната цироза са
неработоспособни. Преценката за годност при
служителите с ПБЦ е както при чернодробната
цироза. Кандидат-служителите са негодни за
работа в МВР.
Хемохроматозата е генетично заболяване,
водещо до натрупване на наднормено количество
желязо в хепатоцитите при първичната и в ретикулоендотелна система (РЕС) при вторичната
хемохроматоза в резултат на увредена чернодробна абсорбция. Черният дроб е прицелен орган за
натрупване на желязо. Заболяването прогресира
от хроничен хепатит до цироза.
Диагнозата се поставя въз основа на морфологичното изследване и генетичен анализ.
Прогнозата на заболяването е сериозна. Тя се
влошава и от честото настъпване на сърдечносъдова недостатъчност и от развитието на първичен чернодробен рак. Още в началния период
на чернодробна цироза работоспособността на
болните е намалена.
Кандидат-служителите с хемохроматоза са
негодни за работа в МВР. Служителите се преценяват в зависимост от стадия и степента на
декомпенсация на заболяването.
Абсцес на черния дроб
Чернодробният абсцес е ограничено гнойно
разпадане на чернодробния паренхим. В зависимост от това, дали се развива в неповредена
чернодробна тъкан, или е резултат от нагнояване на предшестващи патологични образувания
(раков възел, пост травматичен хематом), се
приема първичен или вторичен произход. Причинителите могат да бъдат бактерии, протозои,
чревни паразити.
Прогнозата на амебния абсцес е по-добра от
тази на пиогенния. При благоприятен изход от
лечението на чернодробния абцес преценката по
годността за работа в МВР се прави от 6 месеца
до една година след проведено лечение.
Синдром на Gilbert – идиопатична нехемолитична жълтеница.
Нарушен е механизмът на трансфер на билирубина и неговата конюгация при намаление или
липса на активност на ензима глюкуронилтрансфераза. Установява се повишение на серумния
неконюгиран билирубин с хипербилирубинемия
над 50 ммол/л.
Синдром на Dubin – Johnson
Дължи се на секреционен блокаж на конюгирания билирубин от чернодробната клетка към
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жлъчните пътища. Лабораторно се установява
увеличен билирубин до 34 – 85 ммол/л за сметка
на конюгираната фракция. Аминотрансферазите
са нормални.
Синдром на Dubin и Rotor – Stranskу на хипербилирубинемия
Касае се за ензимно блокиране на преминаването на конюгирания билирубин от чернодробните клетки в жлъчните каналчета.
За диагнозата са важни лапароскопията – характерен образ и оцветяване на черния дроб и
СЧБ.
При всички изброени по-горе ензимопатии
решението е негоден по графи 1, 2 и 3. По графи
4 и 5 – индивидуална преценка, ако стойностите
са в границите 34 – 60 ммол/л.
Кандидат-служителите с установена фамилна
хипербилирубинемия със стойности на общия
билирубин над 60 ммол/л, потвърдени при нееднократни изследвания, се решават негодни.
Синдром на Budd-Chiari – обтурация на чернодробните вени на различно ниво.
Среща се при туморни заболявания, тромбози, токси чни у вреж дани я, х имиотерапи я,
лъчетерапия.
Прогнозата е лоша. Работоспособността е
загубена. Всички служители и кандидат-служители са негодни.
Холелитиаза и други болести на жлъчния
мехур и жлъчните пътища
Към тази рубрика са включени: холелитиаза,
остър и хроничен холецистит, с техните усложнения (хидропс, емпием, гангрена и перфорация
на жлъчния мехур), холедохолитиаза, холангит
и холангиохепатит.
Служителите с жлъчнокаменна болест, протичаща с чести и продължителни кризи, подлежат
на оперативно лечение.
Служителите с безсимптомна и диспептична
форма на холелитиаза са годни по всички графи.
Преценка по годността се прави след стабилизиране на физическото състояние и до
възможното възстановяване на лабораторните
показатели. Решенията по годността са дадени
в таблицата.
Болести на панкреаса
Тук са включени остри и хронични панкреатити, кисти и псевдокисти, некроза, калкулоза,
атрофия, цироза и др.
Важни за диагнозата са секретиновият и холецистокининовият тест, ехографията, КТ, МРТ,
ERCP, ендоскопската транслуменна ехография.
Решенията по годността за всички групи
служители с тежка екзо- и ендокринна недостатъчност на панкреаса, протичаща с тежка
фу нк циона лна декомпенсаци я и значително
увреждане на общото състояние, се преценяват
като негодни за работа в МВР.
Стомашно-чревен кръвоизлив
Най-честата причина за кървене от горен
гастро-интестинален тракт (ГИТ) са: варици на
хранопровода, синдром на Mallory-Weiss, стомашна и дуоденална язва, пептична язва в остър и
хроничен стадий, полипи на стомаха, стомашен
карцином, ерозивен гастрит и др.
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Причина за кървене от долен интестинален
тракт (ДИТ) са: хемороиди, дивертикулоза на
дебелото черво, исхемични колити, Мекелов
дивертикул, коло-ректален карцином, улцерозен колит, болест на Крон, солитарен улкус на
ректума, самоампутация на полип и др.
Диагнозата се поставя въз основа на клиничните данни, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректоскопия, иригография, ангиография.
След к линично у точн яване годност та се
решава по съответстващата на основното заболяване рубрика.
Нарушена чревна резорбция
Заболяванията на тънкото черво често са
придружени със смущения в чревната функция
и клинично се появяват като малабсорбтивни
синдроми. Първопричината за малабсорбцията
може да бъде и в друг орган, който е с нарушена
функция (ендокринна панкреасна недостатъчност
след резекция), Zollinger Ellison синдром, намалено отделяне на жлъчни киселини в чревния
лумен при чернодробни заболявания, ендокринни
и метаболитни заболявания, карциноиден синдром и много други.
КЛАС ХІІ. БОЛЕСТИ НА КОЖ АТА И ПОД
КОЖНАТА ТЪК АН (L00-L99)
При експертното решение на болестите на
кожата и подкожната тъкан се вземат под внимание: етиологията, патогенезата, клиничното
протичане на заболяването, както и тежестта,
ста ди ят, формата, лока лизаци ята, срок ът и
ефектът от проведеното лечение и отражението
на заболяването върху други органи и системи.
От съществено значение е и въздействието на
униформеното облекло и обувки при изпълнение
на изискванията на службата.
В зависимост от тежестта заболяванията на
кожата и подкожната тъкан се определят като:
а) заболявания с тежко протичане и доказана лоша прогноза: наследствен ангиоедем,
атопичен дерматит – тежки форми, хронична
екзема – упорито рецидивиращи и генерализирани форми, булозни дерматози – тежки форми,
еритематозни състояния, ХИВ/СПИН, системен
лупус еритематодес – хронично разпространени
форми, прогресивна системна склероза, псориазис – тежки, генерализирани и често рецидивиращи форми, кератодермия – тежки форми, груб
келоиден цикатрикс, хипертрофични и атрофични
състояния на кожата – тежки форми, некротично акне – тежки изразени форми, пустулозно
акне – тежко изразени форми, акне пустулознокистозно и фулминантно-генерализирани форми,
акне инверса, хронични язви на кожата – тежко
изразени форми, сифилис – вроден, третичен и
невросифилис, уртикария – хронична, злокачествени тумори на кожата – меланома малигнум,
лимфоми, туберкулоза на кожата, порфирии,
неврофиброматоза, мастоцитоза, хистиоцитоза,
ихтиози, хидраденит, цикатрисиална алопеция,
съдови заболявания на кожата, цикатрикси и
фибрози, вродена алопеция и др.;
б) упорито рецидивиращи и среднотежки по
разпространение и увреда заболявания: атопичен
дерматит, хронична екзема, булозни дерматози,
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еритематозни състояния, колагенози – лупус
еритематодес, склеродермии, дерматомиозит/
полимиозит, псориазис и подобни състояния,
кератодерми я, х иперт рофични и ат рофични
състояния на кожата, други дерматози, акне
пустулозно-кистозно и фулминантно, некротично
акне, пустулозно акне, хронични язви на кожата,
уртикария, съдови заболявания на кожата, артерио-венозни малформации цикатрикси и фибрози;
За служителите в зависимост от локализацията, тежестта, хода на заболяването и след
проведено лечение решението за годност е
индивидуално по букви „а“ и „б“; кандидат-служителите са негодни;
в) леките форми на горепосочените заболявания и следните заболявания: целулит и абсцес
на пръстите на ръката или крака, остри лимфаденити, импетиго, инфекции, локализирани в
кожата и подкожната тъкан, еритемосквамозни
дерматози, дерматит, дължащ се на погълнати
вещества, лихен, мазоли и калозитети, болести
на ноктите, болести на космите и космените
фоликули и пигментни нарушения;
годността се решава индивидуално в зависимост от стадия, разпространението на заболяването и ефективността на проведеното лечение и
е отразена в таблицата.
Фоликуларни кисти на кожата и подкожната
тъкан
Кисти, които не се нуждаят от оперативно
лечение, не пречат на годността за работа в МВР.
Кисти, инцизирани и с незаздравели следоперативни фистули, често възпаляващи се при
многофистулни ходове с големи кухини, определят кандидатите по графи 1 и 3 като негодни.
КЛАС ХІІІ. БОЛЕСТИ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СЪЕДИНИТЕЛНАТА
ТЪК АН (М00-М99)
Артропатии. Инфекциозни артропатии
Тук се отнасят пиогенният, септичният артрит,
реактивният артрит и сакроилеит, синдромът
на Райтер.
При тези заболявания кандидатите за служители са негодни с изключение на леките форми,
които позволяват индивидуална преценка по
графа 2.
При ограничения в подвижността на ставите
след завършване на лечението или при чести
рецидиви годността при служителите се решава
индивидуално с противопоказания. Противопоказани са тежки физически натоварвания, работа
при студ и влага, продължително еднообразно
повтарящи се движения на крайниците, покриване
на нормативи за физическа подготовка.
При липса на остатъчни ставни изменения
или рецидиви се взема решение за годност с
противопоказания за срок от шест месеца до
една година.
Възпалителни полиартропатии. Ревматоиден
артрит
Към тази рубрика са включени: ревматоиден
артрит със/без висцерално или системно засягане,
синдром на Felty, ювенилен хроничен полиартрит,
болест на Стил (Still), хронични постревматични
артропатии и др.
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Кандидатите са негодни по графи 1, 2 и 3.
Леките форми на ревматоиден артрит с бавен
ход на развитие не налагат промяна на годността
за служителите.
При среднотежките и тежките форми при
настъпване на ремисия служителите се освобождават от тежки физически натоварвания,
походи, покриване на нормативи за физическа
подготовка, работа при студ и влага.
Подагра и други кристалоидни артропатии
Тази рубрика включва артрит или синовиит, причинен от кристали: подагрозен артрит,
хидрокалциноза, причинена от калциев фосфат,
пирофосфат, неуточнени артропатии, дължащи
се на кристали.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 3 са
негодни.
Служителите се преценяват индивидуално
според степента на ставните увреждания, честота
на подагрозните пристъпи и ефективността на
лечението.
Артропатии при други болести, класирани
другаде
Тук се отнасят артропатиите, свързани с
ендокринни, метаболитни, неинфекциозни стомашно-чревни, кръвни, кож ни, белодробни,
алергични и други заболявания.
Годността на кандидат-служителите с лека
степен на ставна увреда по графа 2 се преценява индивидуално в зависимост и от основното
заболяване.
Кандидат-служителите по графи 1 и 3 са
негодни за работа в МВР. Тежката степен на
ставно увреждане определя индивидуална преценка за служителите в зависимост от естеството
на работа.
Артрози
Годността се определя въз основа на нарушената функция:
а) тежки форми със значително нарушение
на функциите на ставите;
б) среднотежки форми с умерено нарушение
на функциите на ставите;
в) леки форми с незначително нарушение на
функциите на ставите.
За умерени нарушения по буква „б“ се приемат:
раменна става – отвеждане от 90 до 110°, дори
и при незначителни ограничения на лакътната
става, при незначителни ограничения на проносупинацията на предмишницата, но при запазена
хватателна способност на ръката;
лакътна става – флексия 30 – 90° при значително ограничаване на проносупинацията
на предмишницата, които са компенсирани за
сметка на съответстващите движения на всички сегменти в раменната става и при запазена
хватателна способност на ръката;
гривнена става – наличие на движение във
воларна посока 20° и в дорзална посока 20° или
общ обем на движения 40°;
тазобедрена става – флексия 90 – 110° абдукция и аддукция – общ обем на движения
40 °, и ротац и я с външна и вът решна, общ
обем – 30 – 40°, при запазена конгруентност на
ставата или с незначителни дистрофично-дегенеративни изменения при наличие на стабилност
в колянната и глезенната става;
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колянна става – флексия 90 – 110° при липса
на болезненост и при наличие на стабилност в
колянната и глезенната става;
глезенна става – плантарна флексия до 20°
и дорзална флексия до 10° или общ обем на
движението 30° при липса на болезненост и
оток на стъпалото при нормална функция на
колянната става.
Ограниченията в движенията на ставите извън
диапазона на умерените нарушения се отнасят
съответно към букви „а“ и „в“ на рубриките.
В случай че оперативното лечение е наложило
ендопротезиране на засегнатите стави, служителите се преценяват индивидуално предвид
резултата от операцията и съобразно изпълняваната служба.
Плоско стъпало (придобито)
Плоското стъпало е противопоказание за
работа в МВР по графи 1 и 3.
Д и а г но з ат а п ло с ко с т ъп а ло с е по с т а в я
от специалист ортопед след плантография и
профилна рентгенова снимка, направена на
необременено ходило. Решение за негодност се
взема при плоско ходило с височина под 2,9 см
(височината на триъгълника, образуващ се от
свързването на главичката на първа метатарзална кост, петният туберкул и ставната цепка
на кубоидно-петната кост).
Вътреставни увреждания на колянната става
Колянна нестабилност, доказана със съвременни диагностични методи (артроскопия и
МРТ), прави кандидатите за работа в МВР по
графи 1 и 3 негодни. След оперативно лечение
без усложнения и пълен обем на движения в
коляното се преценяват като годни. За служителите и кандидати по графа 2 годността се решава
индивидуално според изискванията на службата.
При скъсани менисци, които подлежат на
оперативно лечение, годността за работа в МВР
се преценява шест месеца след извършена без
усложнения операция. Служителите са годни за
работа с противопоказания: тежки физически
натоварвания на долните крайници и покриване
на нормативи за физическа подготовка за срок
шест месеца.
Рецидивиращи луксация и сублуксация на
става
Кандидат-служителите с хабитуални луксации
на раменна, лакътна става и колянна капачка са
негодни по графи 1 и 3. Преценяват се за годност
една година след успешно оперативно лечение.
Служителите, провели оперативно лечение
след приключване на временната неработоспособност, се освобождават от тежка физическа
работа, покриване на нормативи за физическа
подготовка за срок от 6 месеца до една година.
Системни увреж дания на съединителната
тъкан
Включва всички болести на колагена, чиито прояви не са ограничени в една-единствена
система.
Заболявания с лоша прогноза: дисеминиран
лупус еритематодес, дерматомиозит, полимиозит, системна склеродермия, нодозен полиартериит и др.
К а н д и дат - с л у ж и т ел и т е с а нег од н и. При
служителите с тежки генерализирани форми,
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с напреднала артроза на големите стави и значително нарушение на функциите решение за
годност се взема в зависимост от етиологията,
к линичната форма на забол яването, броя и
степента на засягане на ставите, висцералните
поражения и резултата от проведеното лечение.
При начални форми с бавно протичане, при
леки или липсващи морфологични промени в
ставите, без висцерални усложнения по преценка
на експертните лекарски комисии служителите
могат да бъдат годни, с противопоказани условия на труд.
При леките и субклиничните форми на системен лупус еритематодес работоспособността е
запазена. При изразено васкуларно засягане работоспособността е загубена до влизане в ремисия,
а при невъзможност за постигане на ремисия или
локализации в жизненоважни органи служителят
се преценява като негоден за работа в МВР.
Дорзопатии. Деформиращи дорзопатии: Гръбначни изкривявания
С т епен та на изразенос т на г р ъбнач н и т е
изкривявания (кифоза, лордоза и сколиоза) се
измерва по метода на Cobb в градуси.
При кифоза над 40° кандидатите по графа 1
и графа 3 са негодни.
При сколиозата водещият клиничен белег е
изкривяването на гръбначния стълб във фронталната равнина. Изкривяването е доказуемо
по обективен път чрез рентгенограма, на която
може да се установи и най-леката сколиоза, да се
определи нивото є, фиксирана ли е, големината
на ъгъла на отклонението. При ъгъл над 15 градуса, измерен по метода на Cobb, кандидатите
за служители на МВР по графа 1 и кандидатите
за АМВР се решават негодни. При останалите
кандидати и при служителите решението е индивидуално в зависимост от естеството на работа.
Болест на Шоерман – Мау
При засягане на четири и повече прешлена
над IX гръден или три или повече под него със
значителни вторични изменения кандидатите за
работа в МВР се определят като негодни. При
засягане на по-малко прешлени и с по-леки вторични изменения решението за кандидатите по
графи 1 и 3 отново е „негоден“. Индивидуалната
преценка е съобразно естеството на работа, тъй
като заболяването налага противопоказания за
работа: тежки физически натоварвания, студ и
влага, покриване на нормативи за физическа
подготовка.
Спондилопатии. А нк илозиращ спондилит
(Болест на Бехтерев)
При тежките форми на болестта на Бехтерев кандидатите по графи 1, 2 и 3 са негодни.
При леките форми индивидуална преценка по
графа 2. Годността на служителите се решава
индивидуално, като се препоръчва спазване на
противопоказания: тежки физически натоварвания, работа при студ и влага, покриване на
нормативи за физическа подготовка.
Спондилоза и сродни заболявания
Към тази рубрика се отнасят цервикална,
торакална, лумбална спондилоза със/или без
миелопатия, хиперостози и други спондилози.
Решенията се вземат според тежестта на заболяването и са дадени в таблицата.
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Увреждания на междупрешленните дискове
Към тази рубрика са включени: уврежданията
на междупрешленните дискове в шийния, гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел, без
или със миелопатия, радикулопатия, лумбаго,
телца на Schmorl и други неуточнени увреждания
на междупрешленния диск.
За доказването му е необходимо да бъдат
направени рентгенография, КТ, МРТ, сакокаудография, ЕМГ, ЕНГ.
Преценката по годността се прави в зависимост от тежестта на заболяването и отпадната
неврологична симптоматика.
След оперативно лечение по повод дискова
херния служителите се решават за годност със
спазване на противопоказания: тежко физическо натоварване, покриване на нормативи за
физическа подготовка, продължително стоене
прав, студ и влага.
Придобити деформации на гръдния кош и
ребрата
При деформация на гръдния кош вследствие
на прекарани възпалителни процеси, травми,
оперативни интервенции или по други причини годността се определя не само по формата
на гръдния кош, а въз основа на настъпилите
функционални смущения на органите в гръдния
кош: бял дроб, сърце, големи кръвоносни съдове,
хранопровод, трахея и др. Годността на служителите за работа в МВР се прави индивидуално.
Болести на меките тъкани
Тук спадат: миопатии (миозит, калцификация
и осификация в мускулите, други увреждания на
мускулите), увреждания на синовиалните обвивки
и сухожилията (синовити и теносиновити), други увреждания на меките тъкани (увреждания,
свързани с натоварване, претоварване и натиск),
други бурсопатии, ентезопатии на долен крайник,
други ентезопатии, увреждания на рамото.
Преценката по годността на кандидат-служители и служители се прави след успешно лечение.
Остеопатии и хондропатии
Към тази рубрика са включени: остеопороза,
остеомалация, остър и хроничен остеомиелит,
нарушение в целостта на костите – незараснала
фрактура псевдоартроза/забавена консолидация
при фрактура, патологични фрактури, костни
кисти, остеонекроза, болест на Paget, болест на
Legg-Calve-Perthes, болест на Osgood-Schlatter,
болест на Konig, болест на Kohler и др.
Преценката на годността се прави според
степента на нарушената функция на крайника.
Хроничен остеомиелит
Огнестрелен, травматичен и хематогенен
гноен с постоянни или периодично отварящи се
фистули, със склонност към обостряне на процеса,
с хроничен тромбофлебит, както и с увреждане
на паренхимни органи правят кандидатите за
работа в МВР и служителите негодни. След преболедуване от остеомиелит, ако в продължение
на три години след клиничното оздравяване няма
рецидив и функционални нарушения, кандидатслужителите се решават като годни. Служителите на МВР след приключване на лечението
подлежат на индивидуална преценка за годност.
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Болест на Пертес
Служители, преболедували болестта на Пертес с настъпили тежки вторични дегенеративни
изменения на тазобедрените стави, с ограничение
обема на движенията в тях, с деформация на
главата на бедрената кост, са негодни по графа
4, индивидуална преценка по графа 5. При умерени и леки деструктивни промени в ставите и
запазени движения, както и претърпелите оперативно лечение са годни с противопоказания.
Кандидат-служителите по графа 2 при пълно
възстановяване на главата на бедрената кост
след консервативно лечение подлежат на индивидуална преценка, по графи 1 и 3 са негодни.
Болест на Осгут-Шлатер
Когато в областта на туберозитас тибие има
наличие на възпалителен процес (зачервяване,
оток, болка), кандидат-служителите са негодни
за работа в МВР. При липса на такива изменения или след успешно оперативно лечение те
са годни. Годността на служителите се решава
индивидуално съобразно изискванията, налагани
от работата им.
Болест на Кьонинг
При дисециращ остеохондрит на колянната
става, установен клинично, доказан артроскопски и с МРТ, случаите се подвеждат по буква
„б“, като се определя негодност на кандидатите
за работа в МВР по графи 1 и 3. Годността на
служителите в МВР се решава индивидуално.
Псевдоартрози
Лъжливите стави са последствие от неправилно сраснали фрактури. При тях е показано
оперативно лечение. Кандидат-служителите за
МВР са негодни. В случай на възстановяване
функциите на крайника след оперативно лечение
решение „годен“ се взема поне две години след
операцията. За служители в случаите, когато
оперативното лечение е без успех или освидетелстваният отказва такова, се взема решение
„негоден“ по графа 4.
При служителите по графа 5 годността се
определя индивидуално в зависимост от локализацията на лъжливата става, степента на
нарушена функция на крайника и естеството на
работа, която изпълняват.
КЛАС ХIV. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА (N00-N99)
Остър гломерулонефрит
Решението „годен“ за служители се основава
на възможността за пълно излекуване на острия
гломерулонефрит.
Тъй като това не се постига при всички
заболели, ако са налице остатъчни промени в
бъбречната функция и/или протеинурия и/или
хематурия, артериална хипертония в рамките
на 6 – 12 месеца след началото на заболяването, решението по годността на служителите се
преразглежда и те се преценяват индивидуално
според степента на горните нарушения и естеството на работата им.
При хронифициране на гломерулонефрита по
тип подостър или хроничен (мезангиокапилярен,
мезангиопролиферативен и др.) решението се
съобразява с изискванията, цитирани към всяка
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нозологична единица. Наличието на остатъчна
артериална хипертония след завършване курса
на лечение се преценява допълнително.
Наличието на остатъчна протеинурия, еритроцитурия, артериална хипертония 6 месеца
от началото на острия гломерулонефрит прави
кандидатите негодни за работа в МВР. Решението
подлежи на преоценка след пълно излекуване,
доказано с нормализирана бъбречна функция,
ар т ериа л но на л я га не, у ри н на на ход к а и л и
хистоморфологично изследване. При отказ или
противопоказания за извършване на пункционна
биопсия решение по годността се взема на основание степента на функционалните нарушения
към момента на освидетелстването.
Служителите се ограничават от тежки физически натоварвания, походи, покриване на
нормативи за физическа подготовка, работа при
студ, влага, резки температурни промени.
Нефрозен синдром
Характеризира се с наличие на генерализирани
едеми, протеинурия, хипопротеинемия с диспротеинемия и дислипидемия (хиперлипидемия,
хиперхолестеролемия). Подлежи на клинично
уточняване по отношение на етиология, терапия
и прогноза.
Годността на служителите се преценява индивидуално въз основа на клинично уточняване при
необходимост и с пункционна бъбречна биопсия
въз основа на характера, типа на бъбречното увреждане и прогнозата му за лечение. Решението
подлежи на преразглеждане след 6 – 12 месеца,
като се от чете терапевтичното повли яване,
като през това време служителят е ограничен
от работа при лоши микроклиматични условия
и тежки физически натоварвания.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 3 са
негодни, а при служителите се прави индивидуална преценка.
Индивидуалната преценка по графи 4 и 5 се
основава на различната степенност на нефрозните
прояви и различните възможности на лечение
според етиопатогенезата на подлежащото страдание – от пълно излекуване при подоцитна болест
до симптоматично лечение при амилоидоза.
Хроничен гломерулонефрит
Тук са включени: пролиферативният, мембранозният, мембрано-пролиферативният, злокачественият гломерулонефрит.
Кандидатите по графи 1, 2 и 3 са негодни поради тежестта на страданието. При служителите
по графи 4 и 5 се прави индивидуална преценка,
след лечение, дори при лека степен на бъбречна
недостатъчност.
Противопоказаните условия на труд са: тежка
физическа работа, работа при неблагоприятни
атмосферни условия, влага, високи температури,
продължително шофиране.
Нефрит, нефропатия, неуточнени като остри
или хронични
За кандидат-служителите решението „негоден“ подлежи на преоценка след клинично
уточняване на типа на нефрита, включително и
с пункционна бъбречна биопсия, ако такава се
налага. За служителите решение по годността
се взема след клинично изясняване.
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Остра бъбречна недостатъчност (ОБН)
За служителите индивидуалното решение се
заключава във възможността за пълно излекуване
след преболедуване от ОБН, нормализиране на
функцията на бъбреците без остатъчен уринарен синдром, но не по-рано от 6 месеца след
преболедуването.
При окончателното експертно решение се
отчита причината за настъпване на ОБН, рискът
от повторното излагане на такава причина при
връщането на служителя на работа, както и степенното възстановяване на бъбречната функция,
ако има остатъчни поражения.
Така например атравматичната рабдомиолиза
като причина за ОБН прави преболедувалия негоден за работа, свързана с физическо натоварване,
докато травматичната след пълно възстановяване
не променя годността. ОБН, развита след въздействие на химическа нокса, го прави негоден
за работа, свързана със съответната нокса.
Хронична бъбречна недостатъчност
За служителите индивидуалният характер на
решението изисква оценка на степента на нарушение на бъбречната функция, наличието на
симптоматична анемия, артериална хипертония,
костна болест, като те следва да се съпоставят
и с характера и условията на труд.
При приложението на органозаместващо
лечение се отчита неговата ефективност и степен на възстановяване на работоспособността,
която може да е висока при адекватно диализно
лечение или бъбречна трансплантация, като
същевременно условията на труд трябва да са
без големи физически натоварвания, при добри
микроклиматични условия, за да не пречат на
органозаместващото лечение. Съпътстващата
хипертония се преценява отделно. Съпътстващата
анемия и костна болест се преценяват в рамките
на преценка на адекватността на органозаместващото лечение.
Служителите по графи 4 и 5, които не са в
състояние да изпълняват пълноценно служебните
си задължения без риск за здравето, се решават
негодни.
Служителите на административна работа се
преценяват съобразно степенното нарушение на
бъбречната функция.
Кандидат-служителите са негодни по графи
1, 2 и 3.
Бъбречна недостатъчност, неуточнена
Решение за годност за служителите и кандидат-сл у ж ителите се взема след к линично
уточняване и по аналогия с предходната точка.
Сбръчкан бъбрек – неуточнен
За служителите по графа 5 решението е индивидуално и се определя от степента на нарушение на бъбречната функция и съпътстващата
артериална хипертония. По графа 4 служителите
и кандидат-служителите по графи 1, 2 и 3 се
преценяват като негодни за работа в МВР.
Други функционални смущения на бъбрека
Вк л ючен и т е с т ра да н и я – рена л на ос т ео 
дистрофия, хипокалиемична нефропатия, ренален безвкусен диабет, определят негодност за
кандидат-служители, индивидуална преценка
за служителите, като решението се определя от
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степента на нарушение на бъбречната функция,
изразеност на клиничните прояви и възможности
за ефективно лечение, както и ефекта от него.
Имат се предвид също придружаващите заболявания и естеството на работа.
Малък бъбрек по неизвестна причина
При служителите по графа 4 решение „негоден“ се взема при намаление на функцията на
хипопластичния бъбрек под 30%. То се налага
поради високите изисквания към натоварвания,
които са противопоказани при единствен функциониращ бъбрек.
При ДС по графа 5 решението е индивидуално
и се взема според съхранеността на очистващата
функция сумарно за двата бъбрека и изискванията
при изпълнението на служебните задължения.
Решението „годен“ се приема само при едностранна, но не и при двустранна хипоплазия, и
то за работа без големи физически натоварвания
и при добри микроклиматични условия.
При кандидатите за работа по графа 2 условията за годност са същите. Кандидатите по
графи 1 и 3 са негодни за работа в МВР.
Други болести на пикочната система
Бъбречни инфекции
За служителите решението при остър пиелонефрит е годен, тъй като същият подлежи на
пълно излекуване. При хроничен пиелонефрит
решението е индивидуално и се определя от
това, дали могат да се отстранят дефинитивно
предразполагащите фактори за развитието и
хронифицирането на процеса и той да бъде напълно излекуван.
При чести рецидиви на инфекцията и/или
настъпили усложнения да се вземе индивидуално
решение в зависимост от естеството на работа.
Преценка по годността за работа в МВР при
кандидатите следва да се прави шест месеца
след приключване на лечението.
Хидронефроза
Решение по годността за служители се взема
индивидуално според степента на възстановяване
на бъбречната функция след урологично лечение.
За кандидат-служители решението може да бъде
преразглеждано след успешно урологично лечение с възстановяване на бъбречната функция,
доказано с разделно изследване функцията на
двата бъбрека.
Камъни в бъбреците
За служители индивидуалното решение се
определя от отражението на конкрементите
върху бъбречната функция, тъй като единични
чашкови конкременти не ограничават същата и
не са пречка за достигане на върхови физически натоварвания. Същевременно конкременти,
създаващи чести колики, преходни смущения в
дренажа, усложнени с инфекции, могат да водят
до решение за негодност. Във всички случаи то
трябва да се взема само след неуспех на урологичните способи за отстраняването им.
При кандидат-служители, при които са извършени оперативни интервенции: нефролитотомия,
пиелолитотомия, уретеролитотомия, перкутанна
литотрипсия, уретероскопия с ултразвукова литотрипсия или екстракорпорална литотрипсия,
и при които няма функционални разстройства,
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преценка по годността се прави една година след
проведеното лечение. При вземане на решение
се отчитат тежестта и честотата на рецидивите,
съпътстващите усложнения на бъбречнокаменната болест, големината на конкремента.
Други болести на бъбрека и уретера
Към тази рубрика са включени: нефроптоза,
киста, кисти на бъбрека, ортостатична протеинурия, рефлуксопатии, съдови заболявания на
бъбрека, стриктури на уретера, както и от често
съпътстващите ги уроинфекции, хипертония и др.
Критерий при определяне на годността на кандидат-служители е наличието на функционални
нарушения, а при служителите – и степента им.
При експертиза на служители с открита при
прегледи по друг повод наследствена бъбречна
поликистоза, които до диагностицирането є са
с нормална бъбречна функция, решението е
индивидуално поради прогресиращия характер
на заболяването и ефекта на ускоряване на
неговата прогресия при високи натоварвания.
Кандидатите с поликистоза на бъбреците се
решават като негодни.
Кандидатите за работа в МВР при лекостепенната нефроптоза, незначителна ортостатична
протеинурия и аномалии на кръвоносните съдове, които не пречат на бъбречната функция,
се преценяват като годни.
Други болести на долните пикочни пътища
Към тази рубрика са включени: камъни в
долните пикочни пътища, цистит и други заболявания на пикочния мехур (фистула, атония,
дивертикул), невенеричен уретрит, уретрален
синдром, стриктура на уретрата, нетравматична
руптура.
При определяне на решението по годността
в тази рубрика се отчита възможността за излекуване и степента на функционално възстановяване както за служители, така и за кандидати
с изключение на тези за АМВР.
Индивидуалният характер на решението при
невенеричен уретрит и уретрален синдром се
изразява в характера на протичането им – остро
или рецидивиращо. При чести рецидиви или
уретрит в рамките на синдром на Райтер следва
да се вземе решение за годност след консултация
и с ревматолог.
Решението при стриктура на уретрата се определя от тежестта на функционалните смущения,
до които води, и възможностите за ефективно
оперативно лечение.
Други болести на уретрата и пикочните пътища
Включените: инфекция на пикочните пътища,
неуточнена обструкция на пикочните пътища,
неуточнена хематурия, дивертикул на уретрата,
фистули и др. Те изискват клинично уточняване, след което се взема индивидуално решение,
съответно нозологичната единица и условията
на работа. За кандидат-служители обсъждане по
годността се извършва след клинично уточняване
поради сериозността на някои от включените в
тази точка синдроми, които могат да бъдат израз
на тежки заболявания, променящи значително
работоспособността.
Болести на мъжките полови органи
От експертна значимост в този раздел са
забол явани я та: х иперп лази я на п ростатата,
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атрофия на тестикула, варикоцеле, хидроцеле,
крипторхизъм, липса на полов член.
Годността на служители при доброкачествена
хиперплазия и аденом на простатата се определя
след консултация с уролог, в зависимост от стадия на заболяването, функционалното състояние
на бъбреците, налагащо се оперативно лечение.
При служителите със запазена бъбречна функция
след проведено медикаментозно или хирургично
лечение годността се определя индивидуално в
зависимост от резултата. При нарушена функция
на бъбреците със/или без прибавена инфекция
също е индивидуално в зависимост от естеството на работа. Кандидатите по графи 1 и 3 са
негодни. Кандидатите по графа 2 са годни при
първа степен на хипертрофия на простатата.
При доказано безплодие при мъжа всички
кандидати са годни за работа в МВР.
При наличие на крипторхизъм, атрофия или
хипотрофия на единия тестис е необходимо да
се направи консултация с уролог, спермограма и
при липса на стерилитет преценката за работа в
МВР да се прави с информирано съгласие чрез
декларация.
При силно изразено варикоцеле и хидроцеле,
пречещо на движението, годността по всички
графи се определя след проведено оперативно
лечение.
Кандидатите, които са загубили половия си
член или имат аномалии в развитието на пикочния канал, фистули, стриктури, неподдаващи
се на лечение, са негодни за работа в МВР. При
служителите се взема индивидуално решение
според заболяването и резултата след проведено
лечение.
Болести на млечните жлези
Ту к се вк лючват доброкачествените дисплазии на млечната жлеза (единични кисти,
дифузна кистична мастопатия, фиброаденоза,
фибросклероза, ектазия на млечните канали и
др.), възпалителните заболявания, хипертрофия
(гинекомастия), фисура на мамилата, мастна
некроза, атрофия, галактоцеле, галакторея (не
свързана с раждане) и др.
Годността за работа в МВР на кандидатките, при които се налага оперативно лечение, се
определя след провеждането му.
Възпалителни болести на женските тазови
органи
Към тази рубрика са включени: възпалителни
заболявания на яйчници, фалопиеви тръби, тазово-клетъчната тъкан, тазов перитонеум, матка,
шийка и влагалище.
К ан ди дат к и те за работа с възпа ли телни
заболявания на гореизброените органи след
адекватно лечение, без остатъчни явления, могат
да бъдат назначавани на работа. При наличие
на остатъчни явления се прави индивидуална
преценка за всеки отделен случай, тъй като непрекъснатите циклични промени, които търпи
женският организъм, промените във връзка с
репродуктивните процеси, бременност, раждане,
аборти, изменената реактивност в отделните
етапи на развитие благоприятстват възникването
на гинекологичните заболявания и трябва да се
имат предвид при медицинското освидетелстване на служителките и кандидат-служителките.
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При определяне степента на намалена работоспособност и годността за работа в МВР не е
достатъчно само да се преценяват особеностите на патологичния процес, но и да се държи
сметка за условията, характера и изискванията,
при които протича службата на жената в МВР.
Ендометриоза
По някои клинико-морфологични особености
тя показва сходство с доброкачествените тумори
и се отнася към тази точка. При изразена симп
томатика годността се определя индивидуално
след лечение.
Кандидатките за работа по графи 1 и 3 се
преценяват като негодни поради тенденцията на
заболяването към рецидив, а за всички останали
графи – индивидуална преценка.
Пролапс на женските полови органи
Пролапс и десцензус на влагалището и матката са едни от най-честите причини за трайното
намаляване на работоспособността при гинекологичните заболявания. Ако консервативните или
оперативните методи при лечението на десцензуса и пролапса на влагалището и матката не
дадат резултат или болните откажат оперативно
лечение, се взема решение за негодност при
кандидатките за работа в МВР и АМВР. Малки, непредизвикващи оплаквания спадания на
женските полови органи, неизискващи лечение,
правят служителките ограничено годни за работа
в МВР, със спазване на противопоказания – тежки
физически натоварвания. Кандидат-служителките по графа 2 се преценяват индивидуално.
Фистули със засягане на женските полови
органи
При оперативно дефинитивно излекуване те
не са противопоказание за работа в МВР. Когато са усложнени и рецидивират, са пречка за
назначаване на кандидатките по всички графи.
Невъзпалителни заболявания на женските
полови органи – яйчниците, маточната тръба и
широката връзка на матката
Към тази рубрика са включени: фоликуларна
овариална или на корпус лутеум кисти, атрофия на яйчника и Фалопиевата тръба, хематом
и разкъсвания на лигаментум латум, пролапс,
торзия, херния на яйчника и тръбите и др. Тези
заболявания не са пречка за назначаване след
адекватно лечение.
Болести на матката, некласирани другаде
Рубриката включва: полип на тялото на матката, хипертрофия и атрофия на матката, кистична
хиперплазия на ендометриума, вътрематочни
сраствания и неправилни положения на матката.
Когато изброените забол явани я не дават
оплаквания или са излекувани хирургически,
не са пречка за назначаване, като се прави индивидуална преценка по графи 1, 2 и 3.
Аномалиите в позицията на матката – антеропозицио, рет ропозицио, латеропозицио,
латерофлексио, ретроверзиофлексио, сами по
себе си не са противопоказани за работа в МВР.
Лечението се налага само ако са съпроводени
с оплаквания и функционални смущения или
основното страдание го изисква, след което
годността се определя индивидуално. Особено
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внимание заслужават слу чаите с фиксирана
ретроверзия на матката, наличието на която
може да намали работоспособността значително.
Хиперантефлексията като симптом на овариална
инсуфициенция при жени с астеничен хабитус
нарушават работоспособността само ако е съпроводена с обилна и болезнена менструация.
Следоперативни сраствания без оплаквания
и функционални разстройства са без особено
клинично значение и не намаляват годността
за работа в МВР. Значителни сраствания, които
за дълъг период от време предизвикват болки,
правят служителките годни за работа с противопоказания: тежък физически труд.
Невъзпалителни заболявания на шийката на
матката и вагината
Рубриката включва: ерозия, дисплазия, левкоплакия, старо разкъсване на маточната шийка
или влагалището, стеноза, стриктура, мукозен
полип, бяло течение, неуточнено като инфекциозно, ригиден или тесен хименален пръстен и др.
След оперативно лечение те не са пречка
за назначаване на кандидатите по графи 1 и 2.
По графа 3 се прави индивидуална преценка.
Служителките са годни.
Невъзпалителни заболявания на вулвата и
перинеума
Рубриката включва: дистрофия на вулвата,
атрофия, хипертрофия на клитора, хипертрофия
и полипи на лабията.
При случаи, които не водят до сериозни функционални разстройства, кандидатките могат да
бъдат назначавани след индивидуална преценка
по всички графи.
Болки и други симптоми, свързани с женските
полови органи
Рубриката включва: интерменструална болка, дисменорея, синдром на предменструално,
напрежение, стресова инконтиненция на урина,
синдром на тазова конгестия.
Функционалните смущения играят роля за
намаляване на работоспособността, особено
когато са свързани с други ендогенни или екзогенни фактори – инфекции, хормонални смущения, соматични и психични заболявания и др.
При адекватно терапевтично повлияване те не
са пречка за определяне на кандидатките като
годни, преценявайки ги индивидуално.
Кандидат-служителките с дисменорея, неповлияваща се от лечение и водеща до чести
състояния на временна неработоспособност, са
негодни по графи 1 и 3.
Кръвотечение от половите органи и смущение
на менструацията
Рубриката включва: липса на менструация,
нередовен менструален цикъл, метрорагия, неуточнени.
При кандидат-служителките за работа в МВР
след клинично уточняване се прави индивидуална преценка.
Менопаузни и постменопаузни разстройства
Подлежат на хормонозаместителна терапия
и не са пречка за назначаване на работа при
успешен терапевтичен подход.
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При климактеричната метропатия преценката
на годността за работа зависи от степента на
настъпилата анемия и от тежестта на нервновегетативната симптоматика.
Безплодие при жената
Когато не се регистрират сериозни функционални разстройства, кандидатките могат да
бъдат назначавани по графи 1, 2 и 3 след индивидуална преценка.
КЛАС ХV. БРЕМЕННОСТ, РА ЖДАНЕ И
ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД (О00 – О99)
При бременност не следва да се прави преценка по годността на кандидат-служителките
по графи 1 и 3, при графа 2 – индивидуална
преценка. Бременните служителки независимо
от срока на бременността се освобождават от
походи, покриване на нормативи за физическа
подготовка, от извънреден и нощен труд, както
и от извършване на тежка и вредна за здравето
работа.
Усложнения на бременността, раждането и
послеродовия период – отоци, протеинурия и
хипертония, правят кандидатките по графи 1 и
3 негодни, по графа 2 и служителките се следва
индивидуална преценка.
КЛАС ХVII. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ/ПОРОЦИ НА РАЗВИТИЕТО, ДЕФОРМАЦИИ И
ХРОМОЗОМНИ АБЕРАЦИИ (Q00 – Q99)
Вродени аномалии на окото
Вродени катаракти и аномалии на лещата
При освидетелстването критерий за определяне годността за работа е зрителната острота.
Когато на по-слабо виждащото око зрителната
острота е 0,5 или повече, освидетелстваните по
всички графи са годни.
Когато зрителната острота е по-малка от
0,5 на по-слабо виждащото око, решенията по
годността са отбелязани в таблицата.
Вродени аномалии на ухото, лицето и шията
За експертизата са от значение трайните
обезобразявания на лицето и тези на откритите
части на тялото извън униформеното облекло,
трайните изменения на ушите, носа, устната
кухина, фаринкса, челюстите, ларинкса, трахеята
и хранопровода.
Към буква „а“ се отнасят – рязко изразените,
придружени със значителни смущения в обонятелната, дихателната, говорната, дъвкателната
и други функции.
Освидетелстването по повод определяне на
годността за работа в МВР на кандидати и служители да се извършва след преглед от лекар
специалист (стоматолог, лицево-челюстен хирург,
оториноларинголог).
Вродени аномалии/пороци на развитието на
системата на кръвообръщението
Към буква „а“ се включват следните заболявания: митрална стеноза, без или със митрална
инсуфициенция с ІІІ и ІV стадий на сърдечна
недостатъчност, аортна стеноза без или със
аортна инсуфициенция и наличие на ІІІ и ІV
стадий на сърдечна недостатъчност, всички комбинирани пороци със засягане на две или повече
клапи, всички „сини“ вродени сърдечни пороци,
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аномалии на аортата и белодробната артерия,
митрална инсуфициенция с ІІІ и ІV стадий на
сърдечна недостатъчност, оперираните за сърдечно-съдови пороци с ІІІ и ІV стадий сърдечна
недостатъчност, всички вродени или придобити
пулмонални хипертонии.
Във всички изброени по-горе случаи се взема
решение „негоден“ за работа в МВР по всички
графи.
Към буква „б“ се отнасят: недостатъчност
на митралната клапа без и със І – ІІ стадий на
сърдечна недостатъчност, митрална стеноза със
или без митрална недостатъчност І – ІІ стадий,
оперирани за сърдечно-съдови пороци без и със
І – ІІ стадий сърдечна недостатъчност, всички
„бели“ вродени сърдечни пороци с ляво-десен
шънт 5:1 (без междукамерния дефект) или камерно-съдов градиент под 50 мм живак, митрален пролапс с камерни ритъмни нарушения,
по-високи от I функционален клас, доказани с
ЕКГ ергометрия, мониториране 15 минути, ортостатични проби и холтеров запис, митрален
пролапс с регургитация, митрален клапен пролапс
или само джет, установени с ехокардиография,
съчетани с ритъмни нарушения, нискостепенна
трикуспидална и пулмонална регургитация.
Към буква „в“ се отнасят изброените в предшестващите подточки вродени заболявания без
функционални нарушения.
Те позволяват при кандидатите за държавни служители по графа 2 за административна
работа да се вземе индивидуално експертно
решение, което е съобразено с условията на
труд и изискванията, налагани от длъжностната
характеристика.
При митрален пролапс до 3 мм и физиологична
регургитация 0 – I степен без митрална недостатъчност или ритъмни нарушения кандидатите се
определят по графа 2 като годни. Кандидати по
графи 1 и 3 се преценяват като негодни.
Пролапс на клапно платно се потвърждава
чрез доплерехокардиография в Медицинския
институт – МВР.
Експертното заключение по годността при
служители се предхожда от клинично изследване. Ако диагнозата не може да се установи с
наличните методи на изследване (ЕКГ, ЕхоКГ,
рентгеново изследване и др.), се прилагат инвазивни методи на изследване.
При кандидатите се имат в съображение
резултатите от неинвазивните изследвания и
кардиологична консултация.
Вродени аномалии на отделителната система
При аплазия и хипоплазия на бъбреците
освидетелстваните по всички графи са негодни
за служители.
По изключение може да се вземе индивидуално
решение за годност по графа 5, ако функцията
на хипопластичния бъбрек е намалена максимум до 30%.
При подковообразен, дистопичен, подвижен
бъбрек годността за кандидатите се определя
индивидуално в зависимост от функционалните
показатели на бъбреците.
При наличие на незначителни функционални
смущения (микрохематурия и периодични болки)
освидетелстваните по букви „б“ и „в“ могат да
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бъдат индивидуално преценявани за административна работа с противопоказания: работа
без тежки физически натоварвания, продължително стоене прав, скачане, неблагоприятни
климатични условия. Кандидатите по графи 1 и 3
са негодни, дори и при липса на функционални
смущения на бъбреците.
Вродени аномалии и деформации на костномускулната система
Тук спадат: вродена луксация на тазобедрената става, вродени деформации на стъпалото,
вродени деформации на черепа, лицето, гръбначния стълб и гръдния кош, вродена деформация
на стерноклейдомастоидния мускул, вродена
деформация на коляното, вродено изкривяване
на бедрената кост, изкривявания на тибията и
фибулата, полидактилия, синдактилия и др.
При сублуксация на тазобедрената става с
леки функционални нарушения и такива с дисплазия на същата, както и случаите с умерени
ограничения в движенията на ставата, настъпили в резултат на прекарани заболявания на
костно-мускулния апарат или на самата става,
кандидатите за работа в МВР могат да се решат
годни за определени служби по графа 2, като
преценката е индивидуална.
Редукционни дефекти на горен крайник
Класифицирани са в три степени:
а) скъсяване над 5 см;
б) скъсяване от 2 до 5 см, без атрофия на
мускулатурата;
в) скъсяване до 2 см, с незначителни деформации и без засягане на функциите.
Кандидатите по графа 2, които нямат функционални нарушения, се решават годни за административна и техническа дейност. Кандидатите
по графи 1 и 3 са негодни.
Редукционни дефекти на долен крайник
Класифицирани са в три степени:
а) скъсяване над 4 см;
б) скъсяване от 2 до 4 см, без атрофия на
мускулатурата;
в) скъсяване до 2 см, без смущения в ходенето
и без субективни оплаквания.
Скъсяването на долните крайници до 2 см се
смята незначително при условие, че няма други
оплаквания и че е налице достатъчна привикналост към скъсяването.
Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни. Кандидатстващите по графа 2 по букви „б“ и „в“
са годни за административна работа и такава
без тежки физически натоварвания на долни
крайници.
Х-образно изкривяване на долните крайници
се приема, когато разстоянието между вътрешните глезени е над 15 см, и О-образно, когато
разстоянието между вътрешните кондили на
бедрените кости е над 15 см. И двете отклонения са съпроводени с промени в ставите и
затрудняват ходенето.
При определяне на годността за служители,
когато има деформация на долните крайници,
трябва да се обръща внимание не само на размерите на отклоненията, но и на измененията
на ставите, които обикновено придружават тези
страдания.
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Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни. Когато посочените изкривявания са под 15 см и
липсват дегенеративни изменения, кандидатите
по графа 2 могат да се преценят като годни за
административни и технически дейности и други,
неизискващи натоварване на долните крайници.
К Л АС Х V ІII. СИМПТОМИ, ПРИЗН А ЦИ
И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТА, ОТКРИТИ
ПРИ КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВА НИ Я, НЕК Л АСИФИЦИРА НИ ДРУ ГА ДЕ
(R00 – R99)
Липса на очакваното нормално физиологично
развитие
При определяне на изоставането на физическото развитие се различават нормалните
типове изоставане в растежа (фамилен нисък
ръст, конституциално изоставане в растежа,
пубертетното развитие) и патологичните типове
(премордиален нанизъм, хромозомни аномалии,
костни дисплазии, ендокринни и др.).
За вземане на правилно експертно решение
отклоненията от физическото развитие се подвеждат по буква „а“ или буква „б“.
Към буква „а“ се отнася рязко изоставане във
физическото развитие, неотговарящо на дадена
възраст, което най-често е съчетано и с други
отклонения, отнасящи се към други рубрики.
Експертното решение в тези случаи по всички
графи е негоден за служител на МВР.
К ъм бу к ва „б“ с е о т нася т фи зи че ско т о
развитие, неотговарящо на дадена възраст: недостатъчно развитие на костната и мускулната
система, непропорционален строеж на отделни
части на тялото, нисък ръст и тегло. По графи
1, 3 и 4 изискванията са определени в таблицата. По останалите графи изискванията се
съобразяват с възможността за безпроблемно
изпълнение на работата, за която се кандидатства съобразно изискванията в длъжностната
характеристика.
Отклонения от нормата
Тази рубрика включва симптоми, признаци,
анормални резултати от лабораторни изследвания
и недобре определени състояния, за които не е
формулирана никаква диагноза, която да бъде
класирана другаде.
Въпреки липса на симптоматика и отклонения от функцията на органи или система всеки
кандидат се преценява индивидуално след цялостно изследване.
Експертният орган е длъжен да се съобрази
и с възможността за отключване на заболяване
при функционално натоварване, налагащо се от
изпълнението на служебните задължения.
Намален глюкозен толеранс и предиабет
Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни, а
по графа 2 годността се решава индивидуално.
Ренален диабет
Кандидатите по графи 1 и 3 са негодни, по
графа 2 при глюкозурия до 50 г за денонощие
се взема индивидуално решение, а над 50 г. за
денонощие всички кандидати са негодни.
Служителите по графи 4 и 5 подлежат на
индивидуална преценка.
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КЛАС ХІХ. ТРАВМИ, ОТРАВЯНИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ (S00 – Т98)
Счупване на черепа и лицевите кости
В тази рубрика са включени счупвания на
свода, основата на черепа и костите на лицето,
без органични увреждания на ЦНС (със или без
костен дефект).
Счупванията трябва да се обективизират с
документ от здравното заведение, провело лечението на болния. Задължително е ЕЕГ изследване и точно определяне на размера на дефекта
в квадратни сантиметри чрез рентгенография,
КТ и неговото описание (ръбове, пластика,
местоположение и др.).
При липса на кост, по-голяма от 4 см 2 , чуждо тяло в черепната кухина служителите се
настаняват за неврохирургично лечение и след
приключването му се взема решение за годност.
Кандидатите за работа се преценяват като
негодни.
При дефект на костите на черепа до 4 см 2
служителите са годни за работа в МВР, не
свързана с излагане главата на удар, физически
натоварвания, продължително принудително
поставяне на главата в положение, по-ниско
от трупа. Кандидатите за работа по графа 2 се
преценяват 2 години след проведено лечение.
Кандидатите със счупване на черепа без костен
дефект се преценяват 1 година след травмата.
Счупване на костите на шията, гръбначния
стълб и туловището
Решението по годността на служителите се
взема след проведено лечение, рехабилитация и
стабилизиране на състоянието.
При счупвания с тежки и трайни функционални увреждания на гръбначния мозък и вътрешните органи служителите по всички графи
се решават негодни.
При умерени и леки увреждания на функциите на гръбначния мозък и вътрешните органи служителите са годни за работа в МВР с
противопоказания за срок от 6 месеца до една
година: тежко физическо натоварване, покриване
на нормативи за физическа подготовка, продължително ходене или стоене прав.
На кандидатите за работа в МВР, преживели
травма без остатъчни функционални отклонения,
се прави преценка по годността една година
след травмата.
Счупване на горни и долни крайници
При полифрагментарните дислоцирани с усложнения счупвания след оперативно лечение
кандидатите за служители по графи 1 и 2 и за
Академията на МВР са негодни. При служителите
годността се решава индивидуално.
При оперативни интервенции (освобождаване на нерва от сраствания, зашиване или преместване на нерва в ново ложе, лъжливи стави,
появили се вследствие на неправилно срастнали
фрактури) годността се определя след проведена
продължителна рехабилитация.
При непълни и недислоцирани счупвания с
пълно оздравяване без увреждане функциите на
крайника кандидатите за служители, за АМВР
и служителите са годни.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

При счупвания с умерени частични увреждания на ПНС (частична лезия на лъчевия, лакътния,
срединния, малкопищялния и голямопищялния
нерв) служителите подлежат на индивидуална
преценка за годност.
Изкълчвания
Решение се взема след завършване на лечението. При пълно възстановяване функциите на
ставата кандидат-служителите и кандидатите за
АМВР са годни.
При непълно възстановен обем на движение
в ставите решението по годността за служители
се взема индивидуално съобразно естеството
на работа.
Навяхвания
Преценката по годността се прави след приключване на лечението.
Вътречерепна травма без счупване на черепа
Към тази рубрика са включени: мозъчно сътресение, травматичен церебрален едем, дифузна
травма на главния мозък (контузия, разкъсване
и компресия, огнищна травма на главния мозък, епидурален кръвоизлив, субдурален, субарахноидален кръвоизлив, вътречерепна травма
с продължително коматозно състояние, други
вътречерепни травми).
Кандидат-служителите, преживели тежка
черепно-мозъчна травма (ЧМТ), се освидетелстват не по-рано от една година след травмата.
Преценката се прави в зависимост от наличието
на неврологична огнищна симптоматика. Кандидатите по графи 1 и 3 с такава симптоматика
са негодни. При останалите графи се прави
индивидуална преценка.
За сл у ж ителите, преж ивели теж ка ЧМТ,
годността се преценява след приключена терапия и стабилизирано състояние. Критерий за
определяне на годността са тежестта на огнищната неврологична симптоматика и настъпилите усложнения (енцефалопатия – травматична
епилепсия, травматичен паркинсонов синдром,
психоорганичен синдром, тежки вестибуловегетативни прояви). Състоянието се уточнява след
клиничен преглед, електроенцефалограма, К АТ,
МРТ, психологично изследване и др. Преценката
е индивидуална в зависимост от естеството на
работа. Противопоказани условия на труд са:
психофизическо натоварване, нощен труд, шум,
покриване на нормативи за физическа подготовка,
продължително пътуване с МПС и др.
Вътрешни травми на гръдния кош, корема
и таза
Към тази рубрика са включени всички последствия от травматични увреждания.
Годността се определя от локализацията на
поражението и степента на нарушена функция.
Към буква „а“ се отнасят:
– пневмоторакс с усложнения, лобектомия,
билобектомия, пулмонектомия;
– травми на сърце със/без проникваща рана
на гръдния кош;
– травми на черния дроб с обширна резекция
(над 2 сегмента);
– гастректомия или резециран стомах с тежки
пострезекционни смущения (дъмпинг синдром,
пептична язва, анастомозит и др.);
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– рецидивиращ илеус независимо от вида и
протичане;
– обширна резекция на черва с нарушение
в пасажа и охранването му;
– увреждане на панкреаса със смущение в
ендокринна или екзокринна функция;
– травматична спленектомия с промени в
кръвна картина и общо състояние;
– нефректомия;
– пластично заместване на магистрални
артериални съдове.
Към буква „б“ се отнасят:
– резекция на стомаха без тежки функционални смущения;
– сутура или частична резекция на черния
дроб с леки функционални смущения;
– рецидивиращ субилеус, при който не се е
наложило оперативно лечение;
– резекция на черва с леки следоперативни
смущения;
– операция на панкреас и бъбрек с умерени
следоперативни смущения;
– холецистектомия с усложнения.
Решение по годността се взема след щателно
функционално изследване на засегнатите органи.
Кандидатите по графи 1 и 3, преживели нефректомия, частична резекция на панкреас, са
негодни; при холецистектомия се следва индивидуална преценка. При спленектомия и след
реставрираща органна пластика се взема индивидуално решение за годност след консултация
със съответния специалист.
По буква „в“ решението е „годен“ по всички
графи след възстановяване.
Открити рани на главата, шията, трупа, горен
и долен крайник
Подразделят се на:
рани без усложнения;
рани с усложнения.
Годността на кандидат-служителите се решава
индивидуално в зависимост от локализацията на
пораженията, от степента на нарушените функции
и от необходимия срок за лечението им.
Травматична ампутация на палеца и травматична ампутация на други пръсти на ръката
(пълна или частична)
За загуба на пръсти се смята: за палеца – цялата нокътна фаланга, за останалите пръсти – липса
на две фаланги или на крайната фаланга и на
част от средната. Получените увреждания по
букви „а“, „б“ и „в“ правят кандидат-служителите по графи 1 и 3 негодни. За служителите
годността се решава индивидуално в зависимост
от степента на нарушените функции на ръката
и естеството на работа.
Травми на кръвоносни съдове
Тази рубрика включва: травматични аневриз
ми или артериовенозни фистули, изскубване,
порязване, пукване, разкъсване на кръвоносен
съд като вторично увреждане при друга травма
(счупване на кост, отворена рана и др.).
Всички кандидат-служители са негодни. За
служителите годността се определя индивидуално
според естеството на работа и при необходимост
те се ограничават от физически натоварвания.
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Последици от травми, от отравяния и други
въздействия на външни причини
След клинично уточняване и приключване
на оздравителния процес годността се решава
индивидуално по съответстващата на заболяването рубрика.
Повърхностни травми
Контузия без нарушаване на кожната повърхност.
След приключване на лечението кандидатите
за служители в МВР се преценяват индивидуално,
служителите са годни.
Термични и химични изгаряния
По буква „а“ кандидат-служителите по всички
графи са негодни. За служителите годността се
решава индивидуално според локализацията,
тежестта на увреждане, функцията на засегнатия
орган и естеството на работа.
По буква „б“ – индивидуална преценка при
кандидат-служителите по графа 2 и служителите.
По буква „в“ кандидат-служителите са годни
освен в случаите, при които по откритите части
на тялото са останали загрозяващи цикатрикси,
явяващи се като противопоказание за работа в
определени служби.
Служителите на МВР по всички графи са
годни, при необходимост по графа 4 се прави
индивидуална преценка.
Травми на нервите и на гръбначния мозък
При увреждане на нервите и нервните сплитове решението зависи от степента на нарушената
проводимост (пълно анатомично прекъсване,
ръбцови прекъсвания) и от възможността тя да
бъде възстановена.
При тежки масивни увреждания, които водят
до резки смущения в движенията, сетивността
и трофиката, когато те не подлежат на неврохирургично и друго лечение или когато това
лечение се е оказало неефикасно, при упорити
невралгии и рязко изразени каузалгични болки
(при засягане на срединния, голямопищялния и
други нерви), при настъпили тежки атрофии се
взема решение за негодност.
При умерени, частични увреждания на ПНС
(частична лезия на лъчевия, лакътния, срединния,
малкопищялния нерв и др.) се взема решение за
годност с противопоказания: тежка физическа
работа, покриване на нормативи за физическа
подготовка.
При оперативни интервенции (освобождаване
на нерва от сраствания, зашиване или преместване на нерва в ново ложе) годността се определя
след проведена продължителна рехабилитация.
Отравяния с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества
Към тази рубрика са включени свръхдозиране
на тези вещества, погрешно вземане или даване
на друго вещество.
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
РБФН – Разписание на болестите и физическите недостатъци
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска
комисия
ЦЕЛК – Централна експертна лекарска комисия
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РЕЛК – Регионална експертна лекарска комисия
ФИД – Функционално изследване на дишането
АКР – Алкално-киселинно равновесие
НМТБ – Национална многопрофилна транспортна болница
ИТМ – Индекс на телесната маса
СЗО – Световна здравна организация
СПИН – Син д ром на п ри доби та им у нна
недостатъчност
ДИК – Дисеминирана интравазална коагулопатия
ОБН – Остра бъбречна недостатъчност
ЗПХ – Здравно-производствена характеристика
ПТП – Пътнотранспортно произшествие
ЦНС – Централна нервна система
ПНС – Периферна нервна система
ЕЕГ – Електроенцефалограма
КТ – Компютърна томография
МРТ – Магнитно-резонансна томография
ЕНГ – Електроневрография
ЕМГ – Електромиография
СРК – Креатинфосфокиназа
ЕРГ – Електроретинограма
ГП – Гранична полиция
ОДЧ – Оперативна дежурна част
АН – Артериално налягане
ВЕМ – Велоергометрия
АХ – Артериална хипертония
ФК – Функционален клас
СН – Сърдечна недостатъчност
НИХА – Нюйоркска кардиологична асоциация
АИНМК – Асимптоматични исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение
МИ – МВР – Медицински институт на МВР
ВК – Витален капацитет
РО 2 – Парциално налягане на кислорода
ГЕРБ – Гастроезофагеална рефлуксна болест
ДЕС – Долен езофагеален сфинктер
ГГИТ – Горен гастроинтестинален тракт
ДИТ – Долен интестинален тракт
ФГС – Фиброгастроскопия
СЧБ – Сляпа чернодробна биопсия
АСАТ – Аспартатаминотрансфераза (ГОТ)
АЛАТ – Аланинаминотрансфераза (ГПТ)
АФ – Алкална фосфатаза
ГГТП – Гама-глутамилтрансфераза
ПКК – Пълна кръвна картина
ХАХ – Хроничен активен хепатит
ПБЦ – Първична билиарна цироза
ЕRСР – Ендоскопска ретроградна холангио
панкреатография
УНГ – Уши – нос – гърло
ЕКГ – Електрокардиограма
ЕхоКГ – Ехокардиография
МПС – Моторно превозно средство
ДС – Държавен служител
АИНМК – Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение
ПИНМК – Преходно исхемично нарушение
на мозъчното кръвообръщение
PTCA – Перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика.“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-7
от 4 октомври 2017 г.

за условията, реда и начина за организиране
и провеждане на изпити за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за организиране
и провеждане на изпити за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“.
Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. прозрачност, надеждност и обективност
на изпитната процедура;
2. придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ само от
лица, притежаващи необходимите знания за
извършване на дейността по вътрешен одит
в публичния сектор.
Чл. 3. (1) Изпит ът за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ се провежда поне веднъж годишно
чрез решаване на тест:
1. на хартиен носител;
2. в електронен вариант чрез информационна система за провеждане на изпити.
(2) Изпитът за придобиване на сертификат
„вътрешен одитор в публичния сектор“ може
да се проведе в електронен вариант чрез
информационна система два пъти в рамките
на един ден.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 4. Кандидатите за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ следва да имат завършено висше
образование, степен „магистър“, „бакалавър“
или „професионален бакалавър“.
Чл. 5. (1) Датата и начинът на провеждане
на изпита, както и условията за подаване на
документите се оповестяват чрез публикуване на обявление на интернет страницата на
Министерството на финансите най-малко два
месеца преди провеждането на изпита. Обявлението се поставя и на общодостъпно място
в сградата на Министерството на финансите.
(2) Обявлението за всеки следващ изпит
не може да бъде публикувано по-рано от три
месеца от датата на провеждане на предходния изпит.
Чл. 6. (1) За участие в изпита се подават
следните документи:
1. заявление за участие (приложение № 1),
с което лицето едновременно декларира и
изпълнението на условието по чл. 4;
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2. документ за платена държавна такса за
явяване на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,
освен ако таксата е платена в касата на Министерството на финансите.
(2) Документите по ал. 1 се подават в Министерството на финансите в едномесечен срок
след датата на публикуване на обявлението.
(3) Когато срокът по ал. 2 изтича в почивен
ден, за краен срок се приема първият работен
ден след почивния.
(4) Кандидати с увреждания, които не могат самостоятелно да попълват отговорите от
теста, подават молба със свободен текст за
определяне на лице, което да ги подпомага.
Молбата се придружава от копие на документ,
удостоверяващ съответното увреждане.
(5) Кандидатите не се допускат до изпит, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. документите по ал. 1 не са подадени в
срока по ал. 2;
2. дължимата държавна такса не е платена
в срок;
3. заявлението не е подписано от кандидата;
4. лицето не е декларирало обстоятелствата
по ал. 1, т. 1;
5. в заявлението не са посочени имената
на кандидата по документ за самоличност,
единен граждански номер/личен номер/личен
номер за чужденец.
(6) Комисията по чл. 13 изготвя протокол
за допуснатите и недопуснатите кандидати.
Чл. 7. Списъкът на допуснатите кандидати
се обявява в двуседмичен срок след изтичане
на срока по чл. 6, ал. 2 на интернет страницата на Министерството на финансите,
както и на общодостъпно място в сградата
на министерството.
Чл. 8. Кандидат, чийто тест е анулиран
поради опит за преписване, не се допуска до
изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ за срок от
две години считано от датата на анулиране
на теста.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВК А НА
ИЗПИТА
Чл. 9. Кандидатите за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ полагат изпит чрез решаване на тест
на хартиен носител или в електронен вариант.
Чл. 10. (1) Тестът се състои от 90 въпроса,
всеки с четири възможни отговора, от които
само един верен.
(2) Продължителността на изпита е три часа.
Чл. 11. Тестът включва въпроси от следните области:
1. вътрешен одит в публичния сектор,
Международни стандарти за професионалната
практика по вътрешен одит – не по-малко от
50 % от въпросите в теста;
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2. финансово управление и контрол в публичния сектор – до 30 % от въпросите в теста;
3. законодателство, свързано с публичния
сектор (бюджетен процес, държавна администрация, счетоводство, обществени поръчки,
търговски дружества с държавно и/или общинско участие в капитала, държавни и общински
предприятия) – до 20 % от въпросите в теста.
Чл. 12. (1) Министърът на финансите в срок
до един месец преди датата на провеждане на
изпита може да възложи изготвяне на въпроси
за теста на определени от него съставители.
Директорът на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ не може да бъде
определян за съставител.
(2) Текущ контрол по изпълнение на задълженията на съставителите във връзка
с изготвянето на въпросите и сроковете за
тяхното представяне се осъществява от директора на дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“.
(3) Всички лица, свързани с изготвяне на
въпросите, организирането и провеждането на
изпита, както и оценяването на резултатите,
подписват декларация за неразгласяване на
информация, станала им известна във връзка
с изпитите (приложение № 2).
(4) Декларациите по ал. 3 се съхраняват
в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ до следващия изпит.
Ч л. 13. (1) Минист ърът на финанси те
определя изпитна комисия в срок до един
месец преди датата на провеждане на всеки
изпит. Председателят и членовете на изпитната комисия могат да бъдат представители на
Министерството на финансите. За председател
на изпитната комисия не може да бъде определян директорът на дирекция „Методология
на контрола и вътрешен одит“.
(2) Директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ може да
дава предложение за промяна в състава на
комисията при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на задълженията
на някой от членовете.
(3) Една седмица преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната
комисия съвместно с директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“
приема от съставителите изготвените от тях
въпроси.
(4) Два дни преди датата на провеждане на
изпита председателят на изпитната комисия
и директорът на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ извършват подбор
на въпросите при спазване на изискванията по
чл. 11 и изготвят теста. Тестът се разработва
в два варианта, като за всеки вариант могат
да се съставят подварианти, които съдържат
еднакви въпроси в различна подредба. Вариантите се запечатват в отделни непрозрачни
пликове.
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(5) В деня преди изпита един от членовете
на изпитната комисия изтегля в присъствието
на изпитната комисия и нотариус варианта,
по който ще се проведе изпитът, и го предава на председателя на изпитната комисия и
на директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“.
(6) Председателят на изпитната комисия
и директорът на дирек ци я „Методологи я
на контрола и вътрешен одит“ отговарят за
съхраняването на изтегления вариант на тест
при спазване на изискванията за конфиденциалност.
(7) В ден я на изпита лицата по а л. 6
осигуряват предаването на тестовете на администраторите по чл. 16, когато изпитът
се провежда на хартиен носител, или на администраторите по чл. 17, когато изпитът се
провежда в електронен вариант.
Чл. 14. Мястото на провеждане на изпита
се обявява на интернет страницата на Министерството на финансите и на общодостъпно
място в сградата на министерството най-малко
в едноседмичен срок преди датата на изпита.
Чл. 15. (1) Председателят на изпитната
комисия и директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ определят
числеността на администраторите и квесторите в зависимост от броя на кандидатите и
разпределението им по изпитни зали.
(2) Преди провеждането на всеки изпит
министърът на финансите издава заповед, с
която определя администраторите и квесторите и тяхното разпределение по зали. При
неявяване на администратор по чл. 16 в деня на
изпита директорът на дирекция „Методология
на контрола и вътрешен одит“ определя член
от изпитната комисия, който да го замести.
Чл. 16. Администраторите на зали отговарят за правилното протичане на изпита, като:
1. изготвят протокол за провеждане на
изпита (приложение № 3);
2. проверяват самоличността на кандидатите;
3. раздават изпитните материали при провеждане на изпита на хартиен носител или
предоставят на кандидатите непрозрачен плик
с предварително подготвени три броя листа
с потребителско име и парола за вход в информационната система при провеждане на
изпита в електронен вариант, на всеки един
от които, в долната част, са положени подписите на председателя на изпитната комисия
и директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“;
4. по време на изпита проверяват верността
на уникалния идентификационен номер на
кандидатите, генериран от информационната
система, и данните на кандидатите, вписани
в протокол, когато изпитът се провежда в
електронен вариант (приложение № 9);
5. наблюдават работата на квесторите;
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6. следят за навременното приключване
на изпита и приемат изпитните материали
от кандидатите при провеждане на изпита
на хартиен носител или приемат пликовете
със съдържащите се в тях три броя листа при
провеждане на изпита в електронен вариант;
7. предават изпитните материали на председателя на изпитната комисия при провеждане
на изпита на хартиен носител или пликовете
със съдържащите се в тях три броя листа при
провеждане на изпита в електронен вариант;
8. незабавно уведомяват председателя на
изпитната комисия и директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“
при опит за преписване или нарушаване на
изискванията по чл. 23, ал. 2 и 3.
Чл. 17. Администраторите на информационната система:
1. въвеждат в информационната система
данните на допуснатите до изпита кандидати;
2. отговарят за осигуряването на потребителско име и парола на всеки кандидат за
достъп до системата, които предоставят на
председателя на изпитната комисия в срок до
една седмица преди датата на провеждането
на изпита;
3. в деня на изпита запознават кандидатите
с основните правила за работа с информационната система;
4. отговарят за функционирането на информационната система по време на изпита;
5. изготвят протокола по чл. 16, т. 4 (приложение № 9);
6. предоставят индивидуален протокол
(приложение № 10) за резултата на всеки
кандидат;
7. предоставят обобщен протокол за резултатите от изпита (приложение № 11).
Чл. 18. Квесторите са лица, които не са
експерти в областта на вътрешния одит и
осигуряват спазване на реда по време на
провеждане на изпита, като:
1. подпомагат администраторите по чл. 16;
2. разпределят кандидатите по места в
залите за провеждане на изпита;
3. контролират влизането и излизането от
изпитните зали;
4. наблюдават спазването на изискванията по чл. 23, ал. 2 и 3 от кандидатите и при
констатирани нарушения уведомяват администраторите по чл. 16.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ НА ХАРТИЕН
НОСИТЕЛ
Чл. 19. Администраторите и квесторите
са длъжни да се явят в деня на изпита найкъсно до 8,00 ч.
Чл. 20. Влизането на кандидатите в залите
започва в 8,30 ч. след проверка на тяхната
самоличност и сверяване с данните от протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
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Чл. 21. Кандидатите заемат своите места до
9,20 ч. Закъснелите кандидати могат да бъдат
допуснати до изпит само ако до момента не
са раздадени изпитните тестове.
Чл. 22. (1) В 9,30 ч. администраторите по
чл. 16 прочитат указания за провеждане на
изпита (приложение № 4).
(2) След прочитане на указанията по ал. 1
администраторите раздават на всеки кандидат
незапечатан плик, съдържащ екземпляр от
теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него (приложение № 5) и
карта за попълване на отговорите (приложение № 6), след което обявяват точния час на
започване на изпита.
(3) Кандидатите попълват картата за попълване на отговорите само със знак „х“,
отбел язан със син или черен химика л в
предназначените за целта полета. За всеки
въпрос се отбелязва само един отговор. Не
се допуска поставянето на знаци, различни
от „х“, рисунки, лого, подписи и думи върху
картата за попълване на отговорите.
Чл. 23. (1) По време на провеж дането
на изпита в залите се забранява влизането
на външни лица освен лицата от изпитната
комисия, администраторите, квесторите и
директора на дирек ци я „Методологи я на
контрола и вътрешен одит“.
(2) На кандидатите е забранено да влизат в
разговор помежду си, да си предават бележки
и да използват мобилни телефони или друга
електронна техника.
(3) На кандидатите е забранено да изнасят
тестове и други писмени материали от залата.
Чл. 24. По време на изпита кандидатите
могат да напускат залата при необходимост,
като се придружават от един от квесторите. Преди напускане на залата кандидатите
предават изпитните си материали на администраторите по чл. 16 и се подписват в списък
към протокола по чл. 16, т. 1. По едно и също
време не се допуска излизането на повече от
един кандидат. При връщане в залата кандидатите получават изпитните си материали и
се подписват в протокола.
Чл. 25. (1) При опит за преписване или
при нарушаване на изискванията по чл. 23,
ал. 2 и 3 тестът се анулира. Решението за
анулиране се взема от изпитната комисия
и директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“.
(2) Анулираните тестове се поставят в отделен плик и се отбелязват в отделен протокол,
като се посочват и причините за анулиране.
Чл. 26. (1) Администраторите отбелязват
на видно място в залите точното време на
започване и приключване на изпита. Времето,
оставащо до предаването на теста, се записва
на всеки час.
(2) Петнадесет минути преди края на изпита
администраторите обявяват оставащото време.
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Чл. 27. (1) След изтичане на определеното
за попълване на теста време администраторите
обявяват приключването на изпита. Всички
кандидати задължително преустановяват работата по теста.
(2) Кандидатите поставят и запечатват в
плик пред администраторите всички изпитни
материали – малък плик с идентификационен
фиш, карта за попълване на отговорите и тест,
предават го и се подписват в протокола по
чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(3) В случай че кандидатът приключи преди изтичане на регламентираното време, той
напуска залата, след като предаде изпитните
материали по реда на ал. 2.
Чл. 28. (1) Администраторите по чл. 16 сверяват броя на предадените пликове с изпитни
материали с броя на явилите се кандидати,
отбелязани в протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(2) Администраторите предават пликовете
и протоколите по чл. 16, т. 1 на председателя
на изпитната комисия веднага след приключване на изпита.
Чл. 29. (1) Председателят на изпитната
комисия и директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ осигуряват съхранението на пликовете с изпитните
материали и протоколите след провеждане на
изпита в сейф или помещение при спазване
на изискванията за неразгласяване на информацията и опазване на тестовете.
(2) Всички материали от проведения изпит
се съхраняват в дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ до следващата
изпитна сесия.
Г л а в а

п е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
Чл. 30. Администраторите по чл. 16 и квесторите са длъжни да се явят в деня на изпита
най-късно до 8,00 ч., а администраторите по
чл. 17 са длъжни да се явят до 7,30 ч.
Чл. 31. Влизането на кандидатите в залите
започва в 8,30 ч. след проверка на тяхната
самоличност и сверяване с данните от протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
Чл. 32. Изпитът се провежда на персонални компютри в специално обособени за
целта зали.
Чл. 33. Кандидатите заемат своите места до
9,10 ч. Закъснелите кандидати могат да бъдат
допуснати до изпит само ако администраторите по чл. 16 не са прочели указанията за
начина на провеждане на изпита.
Чл. 34. (1) В 9,10 ч. администраторите по
чл. 17 запознават кандидатите с начина на
работа с информационната система.
(2) В 9,20 ч. администраторите по чл. 16
прочитат указанията за провеж дането на
изпита (приложение № 8).
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Чл. 35. (1) В 9,30 ч. администраторите по
чл. 17 отключват информационната система,
администраторите по чл. 16 обявяват началото
на изпита и кандидатите влизат в системата с
предоставените им потребителско име и парола.
(2) След влизане в системата на основния
екран се визуализират изтегленият вариант
на тест, въпросите от теста, датата, оставащото време до края на изпита, имената на
кандидата по документ за самоличност, единен граждански номер/личен номер/личен
номер за чужденец и генерираният уникален
идентификационен номер.
Чл. 36. Администраторите по чл. 17 изготвят протокола по чл. 16, т. 4 (приложение № 9).
Протоколът се подписва от всички кандидати
с цел удостоверяване на верността на данните.
Чл. 37. (1) По време на провеж дането
на изпита в залите се забранява влизането
на външни лица освен лицата от изпитната
комисия, администраторите, квесторите и
директора на дирек ци я „Методологи я на
контрола и вътрешен одит“.
(2) На кандидатите е забранено да влизат в
разговор помежду си, да си предават бележки,
както и да използват мобилни телефони или
други електронни устройства освен предоставената им техника за провеждане на изпита.
(3) На кандидатите е забранено да изнасят
писмени материали от залата.
Чл. 38. По време на изпита кандидатите могат да напускат залата при необходимост, като
се придружават от един от квесторите. Преди
напускане на залата кандидатите предават
писмените си материали на администратора
по чл. 16 и се подписват в списък към протокола по чл. 16, т. 1. По едно и също време
не се допуска излизането на повече от един
кандидат. При връщане в залата кандидатите
получават писмените си материали и се подписват в списъка към протокола по чл. 16, т. 1.
Чл. 39. (1) При опит за преписване или
при нарушаване на изискванията по чл. 37,
ал. 2 и 3 тестът се анулира. Решението за
анулиране се взема от изпитната комисия и
директора на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“. Администраторите
по чл. 17 прекратяват достъпа на кандидата
до информационната система и поставят гриф
„АНУЛИРАН“ на теста и протокола по чл. 17,
т. 6 (приложение № 10).
(2) Кандидатите, на които са анулирани
тестът и протоколът по чл. 17, т. 6, се отбелязват в протокола по чл. 25, ал. 2.
Чл. 40. (1) След изтичане на времето по
чл. 10, ал. 2 администраторите по чл. 16 обявяват края на изпита и достъпът на кандидатите
до информационната система се прекратява.
(2) Кандидатите поставят и запечатват в
плик пред администратора по чл. 16 предоставените им три броя листа, на всеки един
от които, в долната част, са положени подпи-
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сите на председателя на изпитната комисия
и директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“, и се подписват
в протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(3) Когато кандидатът приключи преди
изтичане на регламентираното време, той
напуска залата, след като предаде материалите
по реда на ал. 2.
Чл. 41. (1) Администраторите по чл. 16
сверяват броя на предадените пликове с
броя на явилите се кандидати, отбелязани в
протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(2) Администраторите предават пликовете
и протоколите по чл. 16, т. 1 и 4 на председателя на изпитната комисия веднага след
приключване на изпита.
Чл. 42. (1) При обективна невъзможност по
едно и също време да се осигурят персонални
компютри на всички кандидати в рамките на
деня се провежда втори изпит, като:
1. администраторите по чл. 16 и квесторите
са длъжни да се явят най-късно до 14,00 ч.,
а администраторите по чл. 17 – до 13,30 ч.;
2. влизането на кандидатите в залите започва в 14,30 ч. след проверка на самоличността
и сверяване с данните от протокола по чл. 16,
т. 1 (приложение № 3);
3. кандидатите заемат своите места до
15,10 ч.; закъснелите кандидати могат да бъдат
допуснати до изпит само ако администраторите по чл. 16 не са прочели указанията за
начина на провеждане на изпита;
4. в 15,10 ч. администраторите по чл. 17
запознават кандидатите с начина на работа
с информационната система;
5. в 15,20 ч. администраторите по чл. 16
прочитат указанията за провеж дането на
изпита (приложение № 8);
6. в 15,30 ч. администраторите по чл. 17
отключват информационната система, администраторите по чл. 16 обявяват началото на
изпита и кандидатите влизат в системата с
предоставените им потребителско име и парола;
7. след влизане в системата на основния
екран се визуализират изтегленият вариант
на тест, въпросите от теста, датата, оставащото време до края на изпита, имената на
кандидата по документ за самоличност, единен граждански номер/личен номер/личен
номер за чужденец и генерираният уникален
идентификационен номер.
(2) Изпитната процедура протича в съответствие с реда и начина, определени в
чл. 36 – 41.
Г л а в а

ш е с т а

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА , ПРОВЕДЕН Н А Х А РТИЕН НОСИТЕЛ
Чл. 43. Изпитната комисия разпечатва
последователно всеки един плик, изважда
изпи т ни те материа ли от него и поставя
петцифрен номер върху големия плик, върху
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малкия запечатан плик, върху горния ляв
ъгъл на картата за попълване на отговорите
и върху горния ляв ъгъл на теста. Номерът е
уникален за всеки кандидат.
Чл. 44. Председателят на изпитната комиси я разпределя за проверка картите с
попълнените отговори между членовете на
изпитната комисия. Всеки член на изпитната
комисия получава срещу подпис екземпляр
от протокола за оценяване (приложение № 7).
Чл. 45. (1) При проверката на картите за
попълване на отговорите за неверни отговори
се приемат:
1. липсата на отбелязан отговор;
2. отбелязани два или повече отговора;
3. отговорите, отбелязани само с молив.
(2) Тестът се анулира, когато върху картата
за попълване на отговорите са поставени знаци, различни от „х“, рисунки, лого, подписи
и думи или отговорите са отбелязани с цвят,
различен от син или черен. Анулираните
тестове се поставят в отделен плик и се отбелязват в протокола по чл. 47, ал. 3.
Чл. 46. Изпитната комиси я съвместно
с директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ разпечатва шифрираните малки пликове с имената на кандидатите и попълва протокола за оценяване
(приложение № 7), така че резултатите от
изпитната работа да отговарят на имената по
документ за самоличност и единен граждански
номер/личен номер/личен номер за чужденец
на съответния кандидат.
Чл. 47. (1) Изпитът се счита за успешно
издържан, когато кандидатът е отговорил
правилно най-малко на 60 от съдържащите
се в теста въпроси.
(2) Всички тестове, съдържащи между 55
и 65 верни отговора, се проверяват от втори
член на изпитната комисия.
(3) Комисията изготвя протокол за издържалите и неиздържалите изпита кандидати.
Г л а в а

с е д м а

ОЦ Е Н Я В А Н Е Н А РЕ З У Л ТАТ И Т Е О Т
ИЗПИТА , ПРОВЕДЕН В ЕЛЕКТРОНЕН
ВАРИАНТ
Чл. 48. (1) Оценяването на резултатите
от проведения изпит в електронен вариант
се извършва чрез информационната система.
(2) След приключване на изпита администраторите по чл. 17 изготвят протокола по
чл. 17, т. 6 (приложение № 10).
(3) Изпитът се счита за успешно издържан,
когато кандидатът е отговорил правилно наймалко на 60 от съдържащите се в електронния
тест въпроси.
(4) Администраторите по чл. 17 изготвят
протокол по чл. 17, т. 7 (приложение № 11).
(5) Протоколите по ал. 2 и 4 се предават на
изпитната комисия и директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“
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с приемно-предавателен протокол в срок до
три работни дни от приключването на изпита.
(6) Изпитната комисия изготвя протокол
за издържа лите и неиздържа лите изпита
кандидати.
Г л а в а

о с м а

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗПИТА
Чл. 49. Списъкът с кандидатите, успешно
издържали изпита, се обявява на интернет
страницата на Министерството на финансите
и на общодостъпно място в сградата на министерството в едномесечен срок от неговото
провеждане, когато е на хартиен носител, и в
срок до една седмица от неговото провеждане,
когато е в електронен вариант.
Чл. 50. Преразглеждане на оценките от
тестовете не се допуска.
Чл. 51. (1) Министърът на финансите издава
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ на всички кандидати, успешно издържали изпита, в срок до 14 дни след обявяване
на резултатите. Сертификатите се получават
след представяне на документ за платена
държавна такса за издаване на сертификат.
(2) Лицата, придобили сертификат, се
вписват в регистъра по чл. 50 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(3) При необходимост от издаване на
дубликат се подава молба до министъра на
финансите. Сертификатът се получава в едномесечен срок от подаване на молбата и след
представяне на документ за платена държавна
такса за издаване на дубликат на сертификата.
Г л а в а

д е в е т а

СЪХРАНЕНИЕ И РЕД ЗА ПРЕГЛЕД НА
ИЗПИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Чл. 52. (1) Председателят на изпитната
комисия и директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ осигуряват
съхранението на пликовете с материалите
от изпита, протоколите по чл. 16, т. 1 и 4 и
протоколите по чл. 17, т. 6 и 7 след провеждане на изпита в сейф или помещение при
спазване на изискванията за неразгласяване
на информацията.
(2) Всички материали от проведения изпит
се съхраняват в дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ до следващата
изпитна сесия.
Чл. 53. (1) В срок до три месеца от обявяване на резултатите от изпита всеки участник
може да заяви в писмена форма пред директора на дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“ желанието си да прегледа
оценените си изпитни материали.
(2) Преглеждането на материалите се осъществява в сградата на Министерството на
финансите в предварително определени от
директора на дирекция „Методология на кон-
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трола и вътрешен одит“ ден и час в присъствието на служител на дирекция „Методология
на контрола и вътрешен одит“.
(3) При изпит, проведен на хартиен носител, на участника в изпита се предоставя
възможност за преглед на теста, копие на
картата за попълване на отговорите и копие
на идентификационния фиш.
(4) При изпит, проведен в електронен вариант, на участника в изпита се предоставя
възможност за преглед на протокола по чл. 17,
т. 6 и копие на изпитния тест.
(5) Участникът в изпита не може да изнася
материалите по ал. 3 или 4 извън сградата на
Министерството на финансите, да ги снима,
фотокопира или възпроизвежда по друг начин.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и отменя
Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за
организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор“ (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 23 и 104 от 2007 г., бр. 78 от
2010 г., бр. 32 от 2012 г. и бр. 73 от 2016 г.).
Министър:
Владислав Горанов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 1
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Приложение № 2
към чл. 12, ал. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 12, ал. 3 от Наредбата за условията, реда
и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен
одитор в публичния сектор“
Долуподписаният(ата) ....................................
................................................................................. ,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ...................................................... ,
лична карта № ..................................................... ,
изд. на ................................................................... г.
от ............................................................................ ,
адрес: ..................................................................... ,
тел.: ........................................................................ ,
в качеството на .....................................................
..................................................................................
(съставител, председател на изпитната комисия,
член на изпитната комисия, администратор на
зала, администратор на информационната система,
квестор, друг служител, свързан с организацията и
провеждането на изпита)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Няма да разгласявам информация, станала
ми известна във връзка с изпита за придобиване
на сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“.
Дата: ...................
Декларатор: ......................
(подпис)
Приложение № 3
към чл. 16, т. 1

До
Министерството
на финансите
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“
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ПРОТОКОЛ № 1
№ Имена по ЕГН/
документ ЛН/
за самоЛНЧ
личност

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
І. Заявявам, че желая да участвам в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен
одитор в публичния сектор“, провеждащ се
на .................. 20 ..... г.
ІІ. Декларирам, че имам завършено висше образование, степен „магистър“/„бакалавър“/„професионален бакалавър“.
(подчертава се завършената степен на образование)
Имена по документ за
самоличност:
ЕГН/ЛН/ЛНЧ:
Адрес:

2

3

4

5

6

1. ……….…....................……………........
(име и фамилия: .........……...............)
администратор
2. …….......................................…......
(име и фамилия: ….............................)
квестор
3. ………………..............................….....
(име и фамилия: ..................................)
квестор

Телефон за контакти:
e-mail:
Месторабота:
Дата:

1

Явил Подпис Забесе на на кан- лежизпита дидата,
ки
предал
изпитните
материали

Подпис:

4. ………..............................…...........…
(име и фамилия: ......…........................)
квестор
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Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1

залата в списъка към протокола за провеждане
на изпита се отбелязва часът, подписвате се и
получавате изпитните си материали.
УК АЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ
Тестът Ви ще бъде анулиран:
НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИ1. при опит за преписване;
ФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ
2. при влизане в разговор с други кандидати;
СЕКТОР“
3. при опит за предаване на бележки, използ(при провеждане на изпита на хартиен
ване на мобилни телефони или друга електронна
носител)
техника или изнасяне на тестове и други писмени
материали от залата;
Уважаеми кандидати,
4. когато върху картата за попълване на отМоля, изключете всички мобилни телефони
говорите са поставени знаци, различни от „х“,
и друга лична електронна техника.
рисунки, лого, подписи и думи или отговорите
Моля, приберете личните си вещи. Пред
са отбелязани с цвят, различен от син или черен.
Вас трябва да останат само принадлежностите
Продължителността на изпита е три часа.
за писане.
Времето, оставащо до предаването на теста, се
Администраторът ще раздаде на всеки един
записва на всеки час. Петнадесет минути преди
от Вас незапечатан плик, съдържащ екземпляр
края на изпита се обявява оставащото време.
от теста, малък незапечатан плик с идентифиСлед изтичане на определеното за попълвакационен фиш в него и карта за попълване на
не на теста време администраторът на залата
отговорите.
обявява приключването на изпита.
Мол я, попълнете четливо имената си по
Вие преустановявате работа по теста.
документ за самоличност и единен граждански
Поставяте и запечатвате в плик пред админомер, личен номер или личен номер на чужденистратора всички изпитни материали – малък
нец в идентификационния фиш от малкия плик,
плик с идентификационен фиш, картата за послед което го сложете обратно в малкия плик.
пълване на отговорите и тест, предавате го и се
По време на изпита Ви е забранено да влизате
подписвате в протокола за провеждане на изпита.
в разговор помежду си, да си предавате бележки и
Както знаете, тестът се състои от 90 въпроса.
да използвате мобилни телефони или друга лична
На всеки въпрос са дадени четири възможни отелектронна техника. Забранено Ви е да изнасяте
говора, от които само един верен. При наличието
тестове и други писмени материали от залата.
на два или повече отговора на даден въпрос се
По време на изпита можете да напускате
приема, че отговорът е неверен. При липса на
залата само при необходимост, като се придруотбелязан отговор, както и при отбелязване на
отговор само с молив, се приема, че отговорът
жавате от един от квесторите. Преди напускане
е неверен. Върху съответните полета от картата
на залата предавате изпитните си материали на
за попълване на отговорите се отбелязва със син
администратора, като в списъка към протокола
или черен химикал.
за провеждане на изпита се записва точният час
Желая Ви успех!
на излизане и се подписвате. При връщане в
Приложение № 5
към чл. 22, ал. 2
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ФИШ
....................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност на кандидата)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ
Дата ............................

Подпис на кандидата:..............................
Приложение № 6
към чл. 22, ал. 2
КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТГОВОРИТЕ

Не попълвайте тези полета!

Моля, маркирайте със знак „Х“ отговора, който считате за верен.
При липса на отбелязан отговор, при отбелязани два или повече отговора на един въпрос или когато отговорите са отбелязани само с молив, се приема, че отговорът е неверен.
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Приложение № 7
към чл. 44

№
карта

Брой верни
отговори

Брой неверни
отговори

Имена по документ за самоличност на
кандидата

ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на кандидата

1

2

3

4

5

Предал картите:
………………………………………….......................
(председател на изпитната комисия)
Дата:
………………………………………….

Приел картите:
……………………………………….......….
(член на изпитната комисия)
Дата:
………………………………………….

Предал проверените карти:
………………………………………….........
(член на изпитната комисия)
Дата:
………………………………………….

Приел проверените карти:
……………………………………….....................….
(председател на изпитната комисия)
Дата:
………………………………………….
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Приложение № 8
към чл. 34, ал. 2

УК АЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР“
(при провеждане на изпита в електронен
вариант)
Уважаеми кандидати,
Моля, изключете всички мобилни телефони
или други лични електронни устройства.
Пред Вас трябва да има само принадлежности
за писане.
По време на изпита Ви е забранено да влизате
в разговор помежду си, да си предавате бележки
и да използвате мобилни телефони или други
електронни устройства освен предоставената
Ви техника за провеждане на изпита. Забранено
Ви е да изнасяте писмени материали от залата.
По време на изпита администратор от залата
ще Ви предостави за подпис протокол, удостоверяващ верността на данните в него с тези от
персоналния Ви компютър.
Може да напускате залата само при необходимост, като се придружавате от един от квесторите. Преди напускане на залата предавате
изпитните си материали на администратора
на залата, като в списъка към протокола за
провеждане на изпита се записва точният час
на излизане и се подписвате. При връщане в
залата в списъка към протокола за провеждане
на изпита се отбелязва часът, подписвате се и
получавате писмените си материали.
На всеки от Вас е предоставено потребителско
име и парола за вход в информационната система.
При влизането Ви в системата на основния
екран ще се визуализират изтегленият вариант
на тест, въпросите от теста, датата, оставащото
време до края на изпита, имената на кандидата
по документ за самоличност, единен граждански
номер/личен номер/личен номер за чужденец и
генерираният уникален идентификационен номер.
Тестът Ви ще бъде анулиран:
1. при опит за преписване;
2. при влизане в разговор с други кандидати;
3. при опит за предаване на бележки, използване на мобилни телефони или други електронни
устройства, освен предоставената Ви техника за
провеждане на изпита, или изнасяне на писмени
материали от залата.
Продължителността на изпита е три часа.
Времето, оставащо до края на изпита, е отбелязано на персоналния Ви компютър.
Петнадесет минути преди края на изпита
администраторът на залата обявява оставащото
време.
След изтичане на определеното за решаване на
теста време се обявява приключване на изпита и
се прекратява достъпът Ви до информационната
система. Вие поставяте и запечатвате в плик пред
администратора на залата предоставените Ви три
броя листа с потребителско име и парола за вход
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в информационната система за провеждане на
изпита в електронен вариант, на всеки един от
които, в долната част, са положени подписите
на председателя на изпитната комисия и директора на дирекция „Методология на контрола и
вътрешен одит“.
Както знаете, тестът се състои от 90 въпроса.
На всеки въпрос са дадени четири възможни
отговора, от които само един верен. При липса
на отбелязан отговор се приема, че отговорът
е неверен.
Желая Ви успех!
Приложение № 9
към чл. 16, т. 4
ПРОТОКОЛ № 2
№
по
ред

Имена по
документ
за
самоличност

1

2

ЕГН/ Вх. №
ЛН/
по
ЛНЧ деловодната
система на
МФ

3

ПоУниПодтреби- кален
пис
телско иденти- на
име за фика- кандостъп ционен дидадо ин- номер
та
формационната
система

4

5

6

7

Администратор на системата:
………………………………………………………….............................
(име, фамилия, подпис)
Администратор на зала:
………………………………………………………...............…............
(име, фамилия, подпис)
Приложение № 10
към чл. 17, т. 6
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № ……..
Имена по документ за самоличност: .................
................................................................................. ,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ на кандидата: ...............................
Потребителско име за достъп до информационната система: .........................................................
Уникален идентификационен номер: .................
Дата на изпита: …………….. Вариант на изпитния
тест: ............................
Начало на изпита: ……… Край на изпита:
………………......................
Въпрос №

Отговор, посочен от кандидата

Верен отговор

1
2
……..
Брой верни
отговори: …………......		

Брой грешни
отговори: ……………….

БРОЙ 83
Администратор
на системата:

ДЪРЖАВЕН
Подпис:

Председател на Подизпитната ко- пис:
мисията:

..……………………..... ………….. ……………………...... …………
(име и фамилия)
(име и фамилия)
Приложение № 11
към чл. 17, т. 7
ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН В ЕЛЕКТРОНЕН
ВАРИАНТ
Имена
ЕГН/
Потреби- по доку- ЛН/
телско мент за ЛНЧ
име
самоличност на
кандидата

Брой
верни
отговори

Брой Издърнежал/
вер- неизни
дъротгожал
вори изпита

Брой явили се на изпита кандидати:
Брой издържали изпита кандидати:
Брой неиздържали изпита кандидати:
Общ процент на успеваемост от изпита:
Админи- Подпис:
стратор на
системата:

Изпитна
комисия:

Подпис:

................... ………….... Д и р е к т о р
...................
на дирекция
..................
МКВО в МФ
(име и фа.……………………
милия)
(име и
фамилия)

……………

Председат ел
……………………
(име и
фамилия)

……………

Членове:
1. ……………….
(име и
фамилия)
2. ……………….
(име и
фамилия)

………………..

………………..

3. …………………. ………………..
(име и
фамилия)
7498
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за търгово предлагане
за закупуване и замяна на акции (обн., ДВ,
бр. 4 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г.;
доп., бр. 101 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 13 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 думите „условията и“ се
заличават.
§ 2. В чл. 4 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 3. Член 5а се отменя.
§ 4. В заглавието на глава втора думите
„Условия и“ се заличават.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Задължение за отправяне на търгово
предложение възниква при наличие на условията, посочени в чл. 149, ал. 1, 6 и 8 ЗППЦК.“
§ 6. В чл. 7 ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „когато преминаването
на прага от 50 на сто от гласовете в общото
събрание е в резултат на наследяване“ се
заменят с „ако в резултат на него възниква
задължение за отправяне на търгово предложение съгласно чл. 6“.
2. В т. 2 думите „когато преминаването
на прага от 50 на сто от гласовете в общото
събрание е в резултат на преобразуване“ се
заменят с „ако в резултат на него възниква
задължение за отправяне на търгово предложение съгласно чл. 6“.
3. В т. 3 думите „преминаването на прага
от 50 на сто от гласовете в общото събрание“
се заменят с „възникването на задължение за
отправяне на търгово предложение съгласно
чл. 6“.
4. В т. 4 думите „преминаването на прага
от 50 на сто от гласовете в общото събрание“
се заменят с „възникването на задължение за
отправяне на търгово предложение съгласно
чл. 6“.
§ 8. Член 10 се отменя.
§ 9. Член 11 се отменя.
§ 10. Член 12 се отменя.
§ 11. Член 13 се отменя.
§ 12. В чл. 14, ал. 4 думите „или по чл. 10,
ал. 1“ се заличават, а думите „чл. 6, т. 1, съответно по чл. 10, ал. 1“ се заменят с „чл. 6“.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „два централни ежедневника“ се заменят с „един централен ежедневник и на интернет страницата на електронна
медия за оповестяване на икономическа и
финансова информация“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 14. Член 19а се отменя.
§ 15. В чл. 21, ал. 2 и 3 думите „чл. 150,
ал. 11“ се заменят с „чл. 150, ал. 12“.
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§ 16. В чл. 22, ал. 3, изречение второ думите
„Член 151, ал. 3“ се заменят с „Член 151, ал. 5“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „трите имена, адрес“
се заменят с „трите имена, бизнес адрес“;
бб) в буква „б“, буква „бб“ на двете места
след думите „трите имена и“ се добавя „бизнес“, а в буква „вв“ след думите „трите имена
и“ се добавя „бизнес“;
б) в т. 3 думите „ако има такива“ се заличават;
в) в т. 5:
аа) в буква „а“ думите „Наредба № 41“ се
заменят с „Наредба № 41 от 2008 г. за изиск
ванията към съдържанието на обосновката на
цената на акциите на публично дружество,
включително към прилагането на оценъчни
методи, в случаите на преобразуване, договор
за съвместно предприятие и търгово предлагане (ДВ, бр. 59 от 2008 г.) (Наредба № 41)“;
бб) в буква „б“ цифрата „3“ се заменя с „6“;
г) в т. 9:
аа) в основния текст след думите „доколкото е засегнат от търговото предложение“
се добавя „за период от три години след
сключването на сделката“;
бб) в буква „а“ накрая се добавя „както и
за прехвърляне на контрол на трети лица“;
вв) в буква „б“ думите „в срок до една година от сключването на сделката“ се заличават;
гг) в буква „в“ думите „за текущата и
следващата финансова година“ се заличават;
дд) в буква „д“ думата „разделяне“ се заменя с „разпределяне“;
д) в т. 15 думите „двата централни ежедневника, в които предложителят ще публикува
търговото предложение“ се заменят с „централния ежедневник, в който предложителят
ще публикува съобщение за търговото предложение, съществените му условия по чл. 151,
ал. 4 ЗППЦК и“;
е) в т. 17 думата „съществено“ се заличава.
2. В ал. 3 т. 2 се заличава.
§ 18. В чл. 26, т. 4 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ цифрата „3“ се заменя с „6“.
2. В буква „б“ думите „чл. 4, ал. 2“ се заменят с „чл. 150, ал. 6 ЗППЦК“.
§ 19. В чл. 27 думите „чл. 79, ал. 3, т. 2
или ал. 4, т. 3“ се заменят с „чл. 79, ал. 4, т. 2
или ал. 5, т. 3“.
§ 20. Член 29 се отменя.
§ 21. Член 30 се отменя.
§ 22. Член 32 се отменя.
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 150, ал. 11“ се
заменят с „по чл. 150, ал. 12“.
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2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Промените се публикуват незабавно в централния ежедневник по чл. 24, ал. 1, т. 15
или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може
да осигури ефективното разпространение на
регулираната информация до обществеността
във всички държави членки.“
3. В ал. 4 след думата „предложение“ се
добавя „по смисъла на чл. 155, ал. 4 ЗППЦК“.
§ 24. Член 34 се отменя.
§ 25. Член 35 се отменя.
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „3-дневен срок“
се заменят със „срок 3 работни дни“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. публикува съобщение за търговото
предложение, съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 ЗППЦК и становището
на управителния орган на публичното дружество – обект на търгово предложение, ако
такова бъде дадено, по реда на чл. 154, ал. 1
ЗППЦК;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предложителят е длъжен да посочи в
съобщението за търговото предложение по
ал. 1, т. 1 мястото, където търговото предложение е достъпно за акционерите.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „поставяне на съобщение
на видно и достъпно място в сградата на дружеството, в което изрично се посочва и мястото,
където тези документи са на разположение
на акционерите“ се заменят с „публикуването
им на интернет страницата на публичното
дружество – обект на предложението“.
5. В ал. 6 думите „3 дни“ се заменят с „3
работни дни“.
§ 27. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок 3 работни дни от изтичане
на срока за приемане на предложението
предложителят публикува резултата от търговото предложение по реда на чл. 154, ал. 1
ЗППЦК и уведомява комисията и регулирания пазар, на който акциите на публичното
дружество – обект на търгово предложение,
са приети за търговия.“
2. В ал. 3 думата „незабавно“ се заменя
с „в срок до края на работния ден, следващ
изтичането на срока за приемане на търговото
предложение,“, а думите „чл. 44б“ се заменят
с „чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК“.
§ 28. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търговото предложение може да бъде
оттеглено след публикуването му при условията на чл. 155, ал. 1 ЗППЦК.“
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2. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
§ 29. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 38, ал. 1“ се заменят
с „чл. 155, ал. 1 ЗППЦК“.
2. В ал. 3 думите „двата централни ежедневника по чл. 24, ал. 1, т. 15“ се заменят с
„един централен ежедневник“.
§ 30. Член 40 се отменя.
§ 31. В чл. 44а се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с
„чл. 157а ЗППЦК“.
§ 32. Член 44б се отменя.
§ 33. В чл. 44в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 44а, ал. 1“ се заменят
с „чл. 157а ЗППЦК“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложението за изкупуване съдържа данните по чл. 157а, ал. 4 ЗППЦК и по
чл. 24, ал. 1, т. 1 – 4, 7, 8, 10, 11, 14 – 19, както
и посочване, че:
1. прехвърлянето на акциите и плащането
на цената се извършват едновременно в срок
7 работни дни от публикуване на предложението в съответствие с чл. 157а, ал. 7 ЗППЦК;
2. съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК при
изкупуване на всички акции с право на глас
в общото събрание на публичното дружество
съгласно чл. 157а ЗППЦК то престава да
бъде публично от решението на комисията
за отписване от регистъра.“
3. В ал. 3 се създава ново изречение първо:
„Към предложението за изкупуване се прилагат
доказателства за открита банкова сметка по
чл. 44е, ал. 2 и информация за реда и условията,
при които ще се води сметката.“, а досегашното изречение става изречение второ и в него
думите „Искането се подписва от лицето по
чл. 44а, ал. 1 и от инвестиционния посредник
по чл. 5а“ се заменят с „Предложението се
подписва от предложителя и от инвестиционния посредник по чл. 149, ал. 12 ЗППЦК“.
§ 34. Член 44г се изменя така:
„Чл. 44г. В срок 3 работни дни от издаване на
одобрението на предложението за изкупуване
по чл. 157а ЗППЦК предложителят представя на дружеството и на регулирания пазар,
на който акциите са допуснати до търговия,
предложението и го публикува в централния
ежедневник по чл. 24, ал. 1, т. 15.“
§ 35. Член 44д се отменя.
§ 36. В чл. 44е се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват в съответствие
с чл. 157а, ал. 7 ЗППЦК.“
2. В ал. 2 думите „предмет на искането
за изкупуване на акционерите в случаите
по чл. 44д, ал. 2, се съхраняват от лицето
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по чл. 44а, ал. 1“ се заменят с „предмет на
изкупуване се съхраняват от предложителя“.
§ 37. В чл. 44ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „тридневен
срок“ се заменят със „срок 3 работни дни“, а
думите „лицето по чл. 44а, ал. 1“ се заменят
с „предложителят“;
б) точки 2, 3 и 4 се заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1“, а думата „ежедневниците“ се заменя с
„ежедневника“.
§ 38. В чл. 44з думите „от лицето по чл. 44а,
ал. 1 по реда на чл. 38“ се заменят с „по реда
на чл. 155 ЗППЦК“.
§ 39. В чл. 44л, ал. 3, т. 2 думите „изм.,
бр. 60 от 2008 г.“ се заличават.
§ 40. В чл. 44н се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „тридневен срок“ се заменят със „срок 3 работни дни“.
2. В ал. 2 думата „ежедневниците“ се заменя с „ежедневника“.
§ 41. Допълнителната разпоредба с § 1 се
отменя.
§ 42. В преходните и заключителните разпоредби в § 3 думите „чл. 150, ал. 2, т. 10, чл. 154,
ал. 1, изречение второ и чл. 157а ЗППЦК“ се
заменят с „чл. 150, ал. 2, т. 13, чл. 154, ал. 1,
изречение четвърто и чл. 157д ЗППЦК“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. Заварените административни производства се довършват по досегашния ред.
§ 44. Наредбата е приета с Решение № 1263-Н
от 4.10.2017 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
7499

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към
съдържанието на обосновката на цената на
акциите на публично дружество, включително
към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно
предприятие и търгово предлагане (обн., ДВ,
бр. 59 от 2008 г.; попр., бр. 65 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. задължение за отправяне на търгово
предложение, възникващо за лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от
една трета от гласовете в общото събрание на
публично дружество, в което няма лице или
лица, притежаващи пряко или чрез свързани
лица над 50 на сто от гласовете в общото
събрание;“.
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2. Досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно
т. 2, 3 и 4.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Справедливата цена на акциите,
търгувани активно, се определя като средна
претеглена стойност от средната претеглена
цена на всички сделки през последните шест
месеца, предхождащи датата на обосновката,
от мястото за търговия с изтъргуван найголям обем акции за период шест месеца
преди датата на обосновката, и стойността на
акциите, получена по приложените оценъчни
методи по ал. 3.
(2) В случай че Комисията за финансов
надзор, наричана по-нататък „комисията“,
е взела решение за окончателна забрана за
публикуване на търгово предложение и в
срок един месец от датата на това решение
т ъргови я т п ред лож и т ел рег ист ри ра ново
търгово предложение, при определянето на
справедливата цена на акциите, търгувани
активно, търговият предложител може да
използва средната претеглена цена на всички сделки през последните шест месеца,
използвана за обосновката по предходното
търгово предложение, за чието публикуване
комисията е наложила окончателна забрана.
Изречение първо се прилага в случай, че в
срок един месец от датата на решението за
окончателна забрана дружеството – обект на
търговото предложение, не е публикувало
финансов отчет или друга важна информация.
(3) Ако акциите на дружеството не се търгуват активно през последните шест месеца
преди датата на обосновката, справедливата
цена на акциите се определя като средна претеглена величина от стойностите на акциите,
получени съгласно методи от поне две от
следните групи:
1. метод на дисконтираните парични потоци;
2. метод на нетната стойност на активите, и
3. методи, използващи пазарните множители
на сходни дружества или на сключени сделки
по придобиване на сходни дружества или на
големи пакети акции от сходни дружества,
включително и по търгови предложения.
(4) В случай че през последните 12 месеца
преди датата на обосновката е изготвена и
публично оповестена оценка на дружеството
от независим оценител, комисията, съответно
заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“,
може обосновано да изиска тази оценка да
бъде включена в справедливата цена на акциите по ал. 3.
(5) Претеглянето по ал. 1, 2 и 3 се осъществява чрез умножаване на стойността на
акциите, получена от пазара и/или съгласно
приложените оценъчни методи, по техните
относителни тегла. Преобразуващите се дру-
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жества или дружествата, страни по договор за
съвместно предприятие, съответно търговият
предложител, наричани по-нататък „заявителят“, определят тегла, чрез които обосновано
считат, че ще се определи по-реалистична
оценка на справедливата цена към датата на
обосновката є. Не се допуска използването на
тегло, по-ниско от 20 % и по-високо от 80 %.
(6) В случай че заявителят е използвал само
два оценъчни метода, посочени в ал. 3, комисията, съответно заместник-председателят,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, може да изиска от заявителя да използва оценъчен метод от групата
оценъчни методи, която не е използвана при
определянето на справедлива цена на акциите.
(7) В случай че определените от заявителя
тегла на използваните методи не са обосновани, комисията, съответно заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, може да изиска
от заявител я да представи допълнителна
обосновка на определените тегла, съответно
да ги коригира.
(8) Заявителят може да замени всеки от
методите, посочени в ал. 3, с друг общоприет
оценъчен метод, когато някой от посочените
методи е неприложим или чрез прилагането
на друг общоприет метод се получава по-реалистична стойност на една обикновена акция
на дружеството. В обосновката на стойността
на акциите, получена по метода, се описва и
неговата методика.“
§ 3. В чл. 6, ал. 3 думите „наричана понататък „комисията“, съответно заместникпредседателят на комисията“ се заменят със
„съответно заместник-председателят“.
§ 4. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) създава се нова буква „л“:
„л) описание на начина на изчисляване на
всички коефициенти, използваните стойности
за тяхното изчисляване и източниците на
информация;“
б) досегашната буква „л“ става буква „м“.
2. В т. 4 думите „дружество-аналог“ се
заменят със „сходно дружество“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „група“ се заличава.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавят „дивиденти и печалби“.
3. В ал. 3 думите „един от следните модели,
които са обосновани с характеристиките на
дружеството и генерираните от него парични
потоци“ се заменят с „модели, обосновани с
характеристиките на дружеството и генерираните от него парични потоци, като“.
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§ 6. В чл. 10 ал. 6 се изменя така:
„(6) Прогнозните потоци за дисконтиране
се представят в един или повече сценария
по преценка на заявителя, като добавянето
на допълнителни сценарии се обосновава.
Стойността на акциите по моделите по чл. 8,
ал. 3 и 5 се определя като средна претеглена
стойност от стойностите на акциите, получени
по различните сценарии. Относителните тегла
се определят от заявителя и се обосновават
въз основа на допусканията, твърденията и
прогнозите по чл. 7, ал. 2. При използване на
няколко сценария реалистичният сценарий не
може да бъде с тегло, по-ниско от теглото на
останалите сценарии.“
§ 7. В чл. 11, ал. 2 думите „голяма сигурност“ се заменят с „достатъчна сигурност“, а
думите „други парични потоци“ се заменят с
„други финансови показатели“.
§ 8. В чл. 12, ал. 4 думите „балансовите
стойности“ се заменят с „пазарните стойности“, думите „пазарни стойности“ се заменят
с „балансови стойности“, а думите „когато
така ще се постигне по-реалистична оценка
на акциите на дружеството“ се заличават.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Към стойността, получена при прилагане на метода на дисконтираните парични потоци, се добавя стойността на неоперативните
активи. В случай че балансовата стойност на
неоперативните активи е в размер до 10% от
балансовата стойност на всички активи към
датата на последния публикуван финансов
отчет на дружеството, неоперативните активи
се оценяват по балансовата им стойност. В
останалите случаи неоперативните активи се
оценяват по пазарна стойност.“
§ 10. Заглавието на раздел IV на глава
втора се изменя така: „Методи на пазарните
множители на сходните дружества“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „методът на пазарни
множители на дружества аналози включва“ се
заменят с „методите на пазарните множители
на сходни дружества включват“, а думите
„дружество аналог или група дружества аналози“ се заменят със „сходно дружество или
група сходни дружества“.
2. В ал. 2 думите „дружества аналози“ се
заменят със „сходни дружества“, а думите
„аналогично дружество“ се заменят с „подобно
дружество“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „дружество аналог“ се
заменят със „сходно дружество“;
б) в т. 2 думите „дружеството аналог“ се
заменят със „сходното дружество“ и накрая
се добавя „или“;
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в) създава се т. 3:
„3. модел на пазарните множители, достигнати при сделки за придобиване на сходни дружества или на големи пакети акции
от сходни дружества, през последната една
година.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Сходно дружество, съответно общоприет еталон, е такова дружество или дружества,
които осигуряват достатъчно добра база за
сравнение спрямо инвестиционните и рискови
характеристики на оценяваното дружество.
Допуска се използването на дружества, търгувани на чуждестранни пазари. Изборът
на сходно дружество, съответно общоприет
еталон, трябва да бъде обоснован чрез сравнителен анализ и оценка на инвестиционни
и рискови характеристики, както и степента
на сходство с оценяваното дружество.“
5. В ал. 5 думите „дружествата аналози“ се
заменят със „сходните дружества“ и се създава изречение второ: „Допускат се корекции
(премия или дисконт) на средните стойности
на пазарните множители, които следва да
бъдат обосновани.“
6. Създава се нова ал. 6:
„(6) Заявителят може да използва модела
по ал. 3, т. 3, в случай че информацията за
сделките, посочени в ал. 3, т. 3, е публично
достъпна и изчерпателна по отношение на
съществени условия по сделката, като цена на
акция или на предприятието, дял от капитала
на предприятието и др.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3 и 6“ се заменят с „ал. 3 и 7“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „дружество
аналог“ се заменят със „сходно дружество“;
б) в т. 1, 2 и 3 думите „дружеството аналог“
се заменят със „сходното дружество“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. печа лбата п ред и л и х ви, да н ъц и и
амортизации с пазарен множ ител, който
представлява съотношението между общата
стойност на сходното дружество, съответно на общоприетия еталон, и неговата печалба преди лихви, данъци и амортизации
(EV/EBITDA).“
2. В ал. 3 думите „лихви и данъци на дружеството аналог“ се заменят с „лихви, данъци
и амортизации на сходното дружество“.
3. В ал. 4 думите „дружеството аналог“ се
заменят със „сходното дружество“.
§ 13. В чл. 18, ал. 3 думата „експерти“ се
заменя с „оценители“.
§ 14. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато в хода на административно производство по одобрение на
договор за преобразуване, съответно договор
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за съвместно предприятие, е представен анекс
към договора за преобразуване, съответно
към договора за съвместно предприятие, обосновката на предлаганата цена (предлаганата
разменна стойност), съответно справедливата
цена на акциите на публично дружество,
трябва да бъде изготвена към дата, която
е не по-рано от един месец преди датата
на представяне в комисията на анекса към
първоначално сключения договор.“
§ 15. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на търгово предлагане
резюмето на данните от оценката по чл. 20,
ал. 1, т. 1 включва следната информация:
1. цената или разменната стойност, предложена от търговия предложител;
2. изчислената справедлива цена на акциите;
3. стойността на акциите, изчислена съгласно всеки от използваните оценъчни методи,
и теглото на всеки метод при определяне на
справедливата цена съгласно чл. 5, ал. 1 и 3;
4. балансова стойност на неоперативните
активи към датата на последния публикуван
финансов отчет;
5. средната претеглена пазарна цена на
акциите за последните шест месеца преди
регистрацията на предложението, съответно
преди датата, на която най-късно е трябвало да
бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1
или 6 ЗППЦК, ако търговото предложение
не е регистрирано до тази дата и тази цена
е по-висока от средната претеглена пазарна
цена на акциите за последните шест месеца
преди регистрацията на предложението; броя
изтъргувани акции на мястото за търговия с
изтъргуван най-голям обем акции за период
шест месеца преди датата на обосновката;
средната претеглена цена на всички сделки
през последните шест месеца преди датата
на обосновката от мястото за търговия с
изтъргуван най-голям обем акции за период
шест месеца преди датата на обосновката и
най-високата цена за една акция, заплатена
от търговия предложител, от свързаните с
него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2
ЗППЦК през последните шест месеца преди
регистрацията на предложението; последната емисионна стойност, в случай че има
такава, и датата на вписване на емисията в
регистъра по чл. 30 от Закона за Комисията
за финансов надзор;
6. информация и данни, необходими за
определяне дали акциите на дружеството се
търгуват активно;
7. в случай че през последните 12 месеца
преди датата на обосновката е била изготвена
и публично оповестена оценка на дружеството
от независим оценител, информация за тази
оценка, съдържаща данни за определената
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цена, цел на оценката, дата на оценката,
място, където заинтересованите лица могат
да се запознаят с тази оценка;
8. информация, че комисията не е одобрила,
нито е отказала одобрение на справедливата
цена на акциите и не носи отговорност за
верността и пълнотата на съдържащите се в
обосновката данни;
9. дата на обосновката и срок на валидност;
10. друга информация за цените на акциите, която заявителят смята за съществена.“
§ 16. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Акции, търгувани активно“ са акции,
които отговарят едновременно на следните
две условия:
а) за предходните шест месеца преди датата
на обосновката:
аа) имат минимален среднодневен обем на
търговия в размер най-малко 0,01 % от общия
брой акции на дружеството от мястото за
търговия с изтъргуван най-голям обем акции
за периода, или
бб) формират не по-малко от 1 % от общия оборот на всички акции, търгувани на
мястото за търговия с изтъргуван най-голям
обем акции за периода;
б) за предходните шест месеца преди датата на обосновката на мястото за търговия с
изтъргуван най-голям обем акции за периода:
аа) сделки с акции на дружеството са
сключвани през не по-малко от половината от
всички търговски сесии, включени в периода,
като през последните три месеца преди датата
на обосновката има сделки в поне тридесет
търговски сесии, или
бб) броят на сделките в рамките на една
търговска сесия в не по-малко от тридесет
търговски сесии, включени в шестмесечния
период, които не е задължително да са последователни, е не по-малко от пет.“
2. Точка 16 се изменя така:
„16. „Неоперативни активи“ са активи
(имоти, машини, съоръжения, материални
запаси, финансови инструменти, благородни метали и други), които не се ползват в
дейността на дружеството и за които не се
очаква да генерират паричен поток в прогнозния период.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Заварените административни производства се довършват по досегашния ред.
§ 18. Наредбата е приета с Решение № 1264-Н
от 4.10.2017 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
7500
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 533
от 3 октомври 2017 г.

за изменение на Правилата за условията и
реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс (обн., ДВ, бр. 29 от 2008 г.; изм., бр. 19
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2012 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 122, ал. 1 от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението предприятието по
ал. 1 следва да приложи документ за регистрация на чуждестранно лице заявител съобразно
националното му законодателство, когато е
приложимо.“
2. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. документ за регистрация на чуждестранно лице заявител съобразно националното му
законодателство, когато е приложимо;“
б) точка 2 се заличава;
в) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 2, 3 и 4.
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
7497

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4906-НС
от 12 октомври 2017 г.

относно обявяване на Евгени Генчев Будинов
за народен представител от Двадесет и пети
изборен район – София
С писмо вх. № НС-02-69 от 11.10.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 11 октомври 2017 г., с което
на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на А нтон Динев Тодоров като народен представител от
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Двадесет и пети изборен район – София,
издигнат от листата на партия ГЕРБ в 44-то
Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 44-то
Народно събрание от Двадесет и пети изборен район – София, Евгени Генчев Будинов
от листата на партия ГЕРБ.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7692

РЕШЕНИЕ № 4907-НС
от 12 октомври 2017 г.

относно обявяване на Иван Стефанов Вълков
за народен представител от Втори изборен
район – Бургаски
С писмо вх. № НС-02-70 от 11.10.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 11 октомври 2017 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на Диана Иванова Йорданова
като народен представител от Втори изборен
район – Бургаски, издигната от листата на
партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 44-то
Народно събрание от Втори изборен район – Бургаски, Иван Стефанов Вълков от
листата на партия ГЕРБ.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7693
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-279
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
протокол от 6.06.2017 г. по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ,
одобрен от директора на Областната дирекция
„Земеделие“ – гр. Монтана, нареждам:
Да се преработи частично картата на възстановената собственост за землището на с. Николово,
община Монтана, област Монтана, за имоти с
№ 000521, 000612, 000624, 026009, 026011, 026016,
026026, 026027, 026028, 026029, 026032, 026033,
026034, 028008 и 028009 с площ за преработка
18,113 дка.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.

7656

Министър:
Р. Порожанов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-826
от 4 октомври 2017 г.
Във връзка с необходимостта от създаване
на зона за превантивни защитни мерки около
АЕЦ „Козлодуй“, искане с вх. № АУ 14-4 от
10.04.2017 г. на изпълнителния директор на АЕЦ
„Козлодуй“ – ЕАД, допълнено с писмо с вх. № АУ
14-4(4) от 28.08.2017 г., на основание чл. 105, ал. 1,
т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и чл. 6, ал. 4 във връзка с ал. 9 от
Наредбата за условията и реда за определяне на
зони с особен статут около ядрени съоръжения
и обекти с източници на йонизиращи лъчения
(ДВ, бр. 69 от 2004 г.), съгласувателно писмо изх.
№ 02-00-95 от 17.08.2017 г. на председателя на
Агенцията за ядрено регулиране, съгласувателно
писмо изх. № 26-00-1086 от 25.07.2017 г. на министъра на здравеопазването, писмо изх. № 04-00-1303
от 14.06.2017 г. на министъра на околната среда
и водите, становище по екологична оценка № 4-3
от 2014 г. на министъра на околната среда и водите, влязло в сила съгласно писмо изх. № ЕО-14
от 11.06.2015 г. на Министерството на околната
среда и водите, съгласувателно писмо изх. № 702237 от 14.07.2017 г. на министъра на земеделието,
храните и горите, писмо рег. индекс ИАГ-10919 от
9.06.2017 г. на Изпълнителната агенция по горите,
писмо изх. № 04-03-1187 от 28.04.2017 г. на Държавно

предприятие „Радиоактивни отпадъци“, протоколи
№ УТНЕ-01-02-05 от 13.05.2015 г., № УТНЕ-01-02-13
от 3.05.2017 г. и № УТНЕ-01-02-23 от 26.09.2017 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика, одобрявам
актуализиран проект за специализиран подробен
устройствен план за определяне на зона за превантивни защитни мерки около АЕЦ „Козлодуй“
в землищата на гр. Козлодуй и с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца, съгласно приетите и
одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи неразделна част от
настоящата заповед.
Заповедта да се изпрати за обнародване в
„Държавен вестник“ и в Община Козлодуй – за
разгласяване и за обявяване по реда на чл. 6, ал. 6
от Наредбата за условията и реда за определяне
на зони с особен статут около ядрени съоръжения
и обекти с източници на йонизиращи лъчения
(наредбата).
На основание чл. 6, ал. 7 от наредбата 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.

7535

За министър:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 469
от 25 септември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 411 от 6.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 7.11.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с ид. 68134.1380.196, кв. 172, м. Военна рампа-запад, ул. Александър Михов № 18, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 34 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.11.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7501
РЕШЕНИЕ № 470
от 25 септември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 411 от 6.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 8.11.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с ид. 68134.1380.195, кв. 172, в УПИ I 1-19 – за
чисто производство, офиси и КОО, м. Военна
рампа-запад, ул. Александър Михов № 20, София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 56 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.11.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7502

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 289
от 14 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на
община Батак, Решение № 4, взето с протокол
№ 8 от 14.08.2017 г. на ЕСУТ при Община Батак,
и Решение № 285 от 27.07.2017 г., взето с протокол
№ 21, Общинският съвет – гр. Батак, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Одобрява подробен устройствен план за частично изменение на план за регулация и план за
застрояване за част от УПИ Х – Селскостопански двор, в квартал 27 по регулационен план на
с. Фотиново, община Батак.
С план за регулация се обособяват четири
нови урегулирани поземлени имота:
– У ПИ ХI – „За ж ивотновъдна ферма и
преработка на животновъдни продукти“, с площ
2639 кв. м в квартал 27 по плана на с. Фотиново;
– УПИ ХII – „За улица“, с площ 1910 кв. м в
квартал 27 по плана на с. Фотиново;
– УПИ Х – „За селскостопански двор“, с площ
5264 кв. м в квартал 27 по плана на с. Фотиново;
– УПИ ХIII – „За селскостопански двор“,
с площ 7264 кв. м в квартал 27 по плана на
с. Фотиново, съгласно проекта.
С план за застрояване за новообразувания
УПИ ХI – „За животновъдна ферма и преработка
на животновъдни продукти“, се предвижда зона
Пп – „Предимно производствена“, с показатели:
Кинт≤2,5; максимална плътност на застрояване
≤80 %, със зелени площи – минимум≥20 %, свободно застрояване, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Ангелова

7515

РЕШЕНИЕ № 295
от 14 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на
община Батак, Решение № 7, взето с протокол
№ 8 от 14.08.2017 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява п роек та за П У П – парцеларен
план за нова улица в землището на гр. Батак в
м. Пейчинова тумба по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Батак, съгласно
проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова

7516

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 97
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 2
от протокол № 4 от 13.06.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти в местност
Маркова колиба – Бойдалъка, землище с. Гьоврен,
община Девин, с идентификатори: № 80, местност

С Т Р.

78
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Чала, № 118, местност Висок връх, № 124, местност Сиври Борун, № 125, местност Карантъ,
№ 126, местност Дилик Таш, № 127, местност
Аккая, № 128, местност Карантъ, № 141, № 143 и
№ 170, местност Авлия, № 184, местност Сиври
Борун, № 33004, местност Киневерлик, № 43010,
местност Бойдалъка, № 44001, № 44002, № 44022,
№ 44046, № 44047, № 44048, № 44049, № 44051,
№ 44052, № 44053, № 44054, № 44055, № 44056,
№ 44057, № 44058, № 44062, № 44065, № 44067,
№ 44068, № 44069, № 44076, № 44082, № 44083,
№ 45001, № 46007, местност Карантъ, № 49091,
№ 49092, № 50143, № 50160, № 50176, № 50181,
местност Бюлмето, № 53058, № 53071, № 53115,
№ 53123, № 53146, № 53226, № 53233, № 53239,
№ 53240, № 53242, № 53243, местност Курфалъ,
№ 59004, № 59005, № 59006, № 59008, № 59009,
№ 60001, № 60019, местност Сиври Борун, № 82006,
№ 82007, № 82011, № 82012, местност Курфалъ,
землище с. Гьоврен, община Девин.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

7445

Председател:
Р. Чаушев

РЕШЕНИЕ № 123
от 31 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 12
от протокол № 5 от 12.07.2017 г. на Общинския

БРОЙ 83

експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Девин, одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – ПРЗ
за изменение на плана за регулация и застрояване
в кв. 2, УПИ II – за почивна станция, и образуване
на нов УПИ IV – база за отдих, съставляващ част
от УПИ II, нереализирана улична регулация и
друг терен за устройствена зона Об и устройствени
показатели – плътност на застрояване max 60 %,
min озеленяване 40 %, Кинт max 1,5, застрояване
до 5 етажа и височина на кота стреха до 15 м,
местност Беденски бани.
2. Изменение на уличната регулация от о.т. 20
до о.т. 23 и изместването є на север по трасето
на съществуващата улица.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

7447

Председател:
Р. Чаушев

РЕШЕНИЕ № 98
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 1
от протокол № 4 от 13.06.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти в местност
Кожарско дере, землище с. Триград, община
Девин, с идентификатори № 22.214, местност
Глатницата, № 22.437, местност Водни пад – Дервишево, № 22.526, местност Еледжик, № 22.528,
местност Йозери, № 23.87, местност Декили
Таш, № 23.105, № 23.11, № 23.125, местност Томрук Мандра, № 23.179, местност Декили Таш,
№ 23.242, местност Томрук Мандръсъ, № 23.252,
местност Крива ела, с оглед изготвянето на проект за направа на нов горски автомобилен път
в местност Кожарско дере, землище с. Триград,
община Девин.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

7446

ВЕСТНИК

Председател:
Р. Чаушев

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 29
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Камено, одобрява проекти за:
ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 80916.501.34
по КК на с. Черни връх, ПУП – ПР за УПИ IV-44,
кв. 6 по плана на с. Черни връх и ПУП – ПУР на
новообразувана улица от о.т. 5 до о.т. 5в.

7444

Председател:
Р. Балтаджиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-258
от 2 октомври 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. I от протокол № РД-18-199 от
7.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-20-314 от 5.12.2016 г., и констативен протокол
от 11.04.2017 г. на Община Дупница одобрявам
план на новообразуваните имоти по § 4 в изпълнение на Решение № 113 от 20.04.2010 г. на КАС
в частта за имоти № 80.247, № 80.248, № 80.249 и
№ 80.252 в местност Дренски рид, гр. Дупница,
както следва:
1. Новообразуван имот № 68789.80.247 с площ
1166 кв. м и новообразуван имот № 68789.80.248
с площ 840 кв. м се записват на наследците на
Деница Димитрова Зашева по Решение № 2464
от 2.12.2003 г. на ОСЗ – Дупница.
2. Новообразуван имот № 68789.80.249 с площ
836 кв. м и новообразуван имот № 68789.80.252 с
площ 1003 кв. м се записват на наследниците на
Йорданка Димитрова Басмаджиева по Решение
№ 47 от 5.01.2004 г. на ОСЗ – Дупница.

БРОЙ 83
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Промяната да се отрази в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

7434

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-259
от 2 октомври 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. II от протокол № РД-18-199
от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-20-314 от 5.12.2016 г., и констативен протокол от 11.04.2017 г. на Община Дупница одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4
в изпълнение на Решение № 158 от 14.06.2010 г.
на К АС в частта за имоти № 80.2047, № 80.46 и
№ 80.46.1, в местност Дренски рид, гр. Дупница,
както следва:
Новообразу вани имоти № 68789.80.2047 с
площ 797 кв. м, № 68789.80.46 с площ 585 кв. м
и № 68789.80.46.1 с площ 5 кв. м се записват на
наследниците на Сава Атанасова Цветкова по
Решение № 3583 от 11.04.2011 г. на ОСЗ – Дупница.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

7435

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-260
от 2 октомври 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. III от протокол № РД-18-199
от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-20-314 от 5.12.2016 г., и констативен протокол
от 11.04.2017 г. на Община Дупница одобрявам
план на новообразуваните имоти по § 4 в изпълнение на Решение № 121 от 30.04.2010 г. на КАС
в частта за имоти № 80.211 и № 80.212 в местност
Дренски рид, гр. Дупница, както следва:
1. Новообразуван имот № 68789.80.211 с площ
606 кв. м се записва на Екатерина Еманоилова
Шатровска.
2. Новообразуван имот № 68789.80.212 с площ
746 кв. м се записва на Фидана Димитрова Гаветска.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

7436

Областен управител:
В. Янев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 669
от 12 септември 2017 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 (парцеларен план) за
трасета на външно ел. захранване и външен водопровод до имоти с идентификатори 56126.241.43
и 56126.241.44 по КККР, м. Кумли, землище на гр.
Петрич, с отреждане за „Производствено-складови
дейности – дърводелски цех, склад с търговска
част и офиси, паркинг за собствен автотранспорт“,
с трасета и сервитут, предвидени да преминат през
имоти по кадастрална карта, описани в регистър,
съгласуван със СГКК – Благоевград, неразделна
част от ПУП – ПП, както следва:
– трасе и сервитут на външно ел. захранване
през ПИ с идентификатор 56126.101.42 – нива,
частна собственост, и 56126.241.100 – за път от
републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост;
– трасе и сервитут на външен водопровод
през ПИ с идентификатор 56126.241.100 – за път
от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост.
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.

7442

Председател:
Г. Тренчев

РЕШЕНИЕ № 675
от 12 септември 2017 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 (парцеларен план) за
трасета на външно ел. захранване, външен водопровод и външна канализация до УПИ І-151.34,
част от имот с идентификатор 56126.151.34 по
КККР, отреден за „Производствено-складови
дейности – цех за студена обработка на метали“, м. Бела Мара – Омондрост, землище на
гр. Петрич, одобрено със Заповед № 1-С-88 от
7.06.2017 г., с трасета и сервитут, предвидени да
преминат през имоти по кадастрална карта, описани в регистър, неразделна част от ПУП – ПП,
както следва:
– трасета на външно ел. захранване, външен
водопровод и външна канализация през ПИ с
ид. 56126.151.58 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост;
– с ерви т у т и на вън ш но ел. за х ра н ва не
и външна канализаци я, засягащи ПИ с ид.
56126.151.58 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, и
ПИ с ид. 56126.151.34 – нива, частна собственост,
и сервитут на външен водопровод, засягащ ПИ
с ид. 56126.151.58 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост.

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

7443

Председател:
Г. Тренчев

ВЕСТНИК

Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 809
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение XIX от протокол
№ 7 от 9.06.2017 г. на ОЕС Общинският съвет –
гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
на трасе на общински път от път до ВРЗ – гр.
Септември, до път IV клас Септември – Ветрен,
минаващ през землищата на гр. Септември и гр.
Ветрен, с цел да се проведе процедура за промяна на предназначението на имотите, които се
засягат от трасето.
Трасето на новопроектирания общински път
започва от път до ВРЗ – гр. Септември, ПИ
023182 (полски път), 000079 (полски път), 024266
(полски път), 024216 (полски път), 024254 (нива),
024219 (нива), 024234 (нива), 024357 (полски път),
000068 (напоителен канал), 024228 (нива), 024245
(напоителен канал), 024180 (нива), 024057 (полски
път), 024077 (нива), 024278 (напоителен канал),
000073 (напоителен канал), 028575 (полски път),
025168 (полски път), 025002 (полски път), 028320
(напоителен канал), 025065 (нива), 025057 (нива),
000084 (напоителен канал), 028117 (полски път),
027101 (полски път), 028131 (нива), 027128 (нива),
027071 (напоителен канал), 027067 (полски път),
027116 (нива), 000086 (пясъчни образувания),
027671 (напоителен канал), 027088 (нива), 027017
(полски път), 027018 (напоителен канал), 027046
(нива), 028002 (нива), 027015 (полски път), 027008
(напоителен канал), 027015 (полски път), 027001
(нива), всичките в землище гр. Септември, и ПИ
№ 013723 (полски път), 013762 (нива) в землището
на гр. Ветрен, и се включва в път IV клас Септември – Ветрен.
Трасето на новопроектирания общински път
започва от път до ВРЗ – гр. Септември, като
преминава последователно в посока север-западсевер, като засяга полски пътища ПИ № 023182,
000079, 024266, 024216, 024357, 024057, 028575, 025168,
025002, 028117, 027101, 027067, 027017 и 027015,
ниви ПИ № 024254, 024219, 024234, 024228, 024180,
024077, 025065, 025057, 028131, 027128, 027116, 027088,
027046 и 028002, напоителни канали ПИ № 000068,
024245, 024278, 000073, 028320, 000084, 027071,
027671, 027018 и 027008 и ПИ № 000086 – пясъчни образувания в землището на гр. Септември,
след което навлиза в землището на гр. Ветрен,
сменя посоката си на изток и преминава по
полски път ПИ № 013723 до достигане на път IV
клас (Септември – Ветрен), където засяга и ПИ
№ 013762 – нива в землището на гр. Ветрен, и ПИ
№ 027001 – нива в землището на гр. Септември.
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Председател:
Л. Влайков

РЕШЕНИЕ № 810
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение XVII от протокол
№ 7 от 9.06.2017 г. на ОЕС Общинският съвет –
гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
на трасе на обслужващ път от полски път ПИ
№ 001020 до ПИ № 001032, м. Дунела по КВС на
землище с. Славовица, с цел да се проведе процедура за промяна на предназначението на част от
имот № 001026 от пасище с храсти в обслужващ
път. Трасето на новопроектирания път започва
от полски път № 001020 в посока югоизток, преминава през имот № 001026 – пасище с храсти,
и достига до имот № 001032 – изоставена орна
земя. Дължината на трасето е около 140 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

7418

Председател:
Л. Влайков

РЕШЕНИЕ № 812
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение VI на
ОЕС от протокол № 8 от 13.06.2017 г. Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на водопровод
в землищата на с. Симеоновец и гр. Септември.
Трасето на водопровода се предвижда да
започне от северната страна на ПИ № 000015,
собственост на „В и К“, излиза в ПИ № 004025
с НТП „селскостопански път“ и се разделя в
източна и западна посока.
В източна посока трасето достига до ПИ
№ 000016 с НТП „път от републиканската пътна
мрежа“ (III-8402 Варвара – Септември) и продължава с хоризонтално сондиране до достигане на
съществуващ водопровод ПЕ ∅ 90, разположен
в обхвата на пътя.
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В западна посока трасето върви в ПИ № 004025
с НТП „селскостопански път“, прави чупка на
север и продължава по него до следващата чупка
на изток в ПИ № 004172 с НТП „селскостопански път“ до достигане североизточния край на
землището на с. Симеоновец и на границата със
землището на гр. Септември. С нова чупка на север
трасето навлиза в землището на гр. Септември
в ПИ № 020036 с НТП „селскостопански път“,
пресича ПИ № 020035 с НТП „селскостопански
път“ и навлиза в частен имот № 020021 с НТП
„нива“. След излизането на трасето от частния
имот навлиза и продължава в северна посока през
имот № 000060 с НТП „път от републиканската
пътна мрежа“ (ІІІ-8402 Варвара – Септември)
и навлиза в урбанизираната територия на гр.
Септември до улица с осови точки 545-544, прави чупка на запад по улицата до достигане на
съществуващ водопровод АЦ ∅ 80. Дължината
на трасетата е 73 м и 672 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков

7419

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 396
от 30 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен
водопровод за водоснабдяване на обект: „Ферма
за 700 овце, порода „Лакон“, в ПИ № 061002, м.
Калъчев мост по КВС на землището на с. Дюлево,
община Средец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Цъцаров

7441

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 531
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 31,
ал. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за
търговете и конкурсите и решения № 176-IV от
19.05.2016 г. (ДВ, бр. 44 от 2016 г.) и № 259 от
29.09.2016 г. (ДВ, бр. 84 от 2016 г.) Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
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1. Намалява с 20 % минималната конкурсна
цена за продажба на обособена част от имуществото „БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща
бетонов и варов възел, включваща поземлен имот
с идентификатор 03558.112.76, с площ 13 964 кв. м
по кадастралната карта на с. Белиш, местността
Червянска лъка, заедно с всички построени в
имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
2. Да се продаде чрез публично оповестен конкурс обособена част от имуществото
„БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща бетонов
и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76, с площ 13 964 кв. м
по кадастралната карта на с. Белиш, местността
Червянска лъка, заедно с всички построени в
имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
3. Минимална конкурсна цена – 281 520 лв.,
без включен ДДС.
4. Депозит за участие в конкурса – 50 000 лв.,
който се внася по сметка на Община Троян, посочена в конкурсната документация, в срок до
16,30 ч. на 34-тия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Документацията за участие в конкурса се
закупува от касата в Информационния център
на Община Троян срещу 250 лв., без ДДС, в срок
до 16 ч. на 34-тия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Конкурсната документация се закупува лично
след представяне на лична карта или чрез пълномощник след представяне на нотариално заверено
пълномощно и лична карта на упълномощения
представител.
6. Огледът на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 17 ч. на 34-тия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на конкурсна
документация и предварителна заявка.
7. В срок до 21-вия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане до Община Троян за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията се изготвят в писмена
форма в срок 5 работни дни и се предоставят при
поискване на всички лица, закупили конкурсна
документация.
8. Офертите за участие в конкурса се подават
в Информационния център на Община Троян в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
34-тия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Конкурсът да се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Заседателната зала на Община Троян,
ет. 3, от 13,30 ч.
10. Утвърждава конкурсната документация и
договора за продажба като част от нея.
11. Възлага на кмета на община Троян да организира и проведе публично оповестения конкурс.

7542

Председател:
Н. Тодоров
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 721
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и представеното от кмета на
общината в общинския съвет с вх. № 07-01-310
от 13.09.2017 г. предложение Общинският съвет –
гр. Червен бряг, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за квартали 101,
103, 103а, 118 и 118а по действащия ПУП на с.
Радомирци, община Червен бряг, област Плевен.

7405

Председател:
Ив. Иванов

12. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ, § 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 63 от 2017 г.),
и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издадено
Разрешение за строеж № РС-55 от 9.10.2017 г. за
обект: „Рехабилитация на път ІІ-81 „Бучин проход – Берковица“ от км 30+400 до км 51+235“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
7711
52. – Национа лната агенция за при ходите, Териториална дирекция – Варна, на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с
постановление № 87 от 28.09.2017 г. възлага
на купувача Георги Любенов Стойчев с адрес
Русе, ул. Борисова № 51, вх. 2, ет. 3, следния
недвижим имот: дворно място, намиращо се
в с. Конак, община Попово, област Търговище, ул. Иван Илиев № 12, цялото 1555 кв. м,
и неуредени сметки по регулация за 95 кв. м,
заедно със застроените в него жилищна сграда
и стопански постройки (жилище със застроена
площ 47 кв. м, с полумасивна конструкция и
второстепенна постройка със застроена площ
48 кв. м с паянтова конструкция), целият имот
представлява парцел ІІІ, планоснимачен № 200 в
кв. 39 по плана на селото при следните граници:
от двете страни – улици, парцел ІІ – Бона Русева
Драгнева, парцел І – Калинка Ганчева Иванова,
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
№ 17, том І, дело № 37 от 11.01.1991 г., съставен
от районен съдия при Поповския районен съд,
и скица № 25 от 20.01.2016 г., издадена от Община Попово. Имотът се продава такъв, какъвто
е към момента на продажбата, и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения
имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава върху купувача от датата
на постановлението.
7437
55. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 90 от 3.10.2017 г. възлага на купувача Тюркян

ВЕСТНИК
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Милева с адрес с. Водица, ул. Димитър Данов
№ 61, вх. А, ет. 1, община Попово, област Търговище, следния недвижим имот: поземлен имот
с кадастрален № 436 с площ 800 кв. м, ведно с
построените в него масивна жилищна сграда,
пристройка и стопанска постройка, за който е
отреден УПИ IX-436 с площ 840 кв. м, намиращ
се в кв. 38, по плана за застрояване и регулация
на с. Славяново, община Попово, област Търговище, при граници и съседи на имота: от две
страни – улици, поземлен имот с кад. № 435 на
Станимир Петров Дончев и поземлен имот с кад.
№ 434 на Емин Рашидов Мехмедов, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 44, том IV, рег. № 5606, дело № 636 от
25.10.2010 г., съставен от Юлиян Йорданов – нотариус с рег. № 497, и скица № 801 от 15.11.2016 г.,
издадена от Община Попово. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
7518
28. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 60 от 11.09.2017 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага
на Димчо Георгиев Крачев с адрес: с. Бенковски,
община Аврен, област Варна, ул. Тунджа № 4,
група № 83/17-2, съставляваща: поземлен имот
№ 084054 в землището на с. Радевци с ЕК АТТЕ
61323, община Трявна, представляващ ливада с
площ 0,641 дка, шеста категория, при неполивни
условия в местността РД – Средни Рът, заедно с
попадащите в него две паянтови сгради и една
паянтова жилищна сграда, при граници и съседи:
имот № 084058 – ливада на Александър Лепоев
Георгиев, имот № 084059 – друга селищна територия на наследници на Пеньо Тотев Христов,
имот № 000185 – полски път на община Трявна,
имот № 000147 – населено място на с. Радевци,
съгласно скица № К02018 от 1.09.2016 г., издадена
от Общинската служба по земеделие – Трявна, а
съгласно съдебно решение № 845 от 30.04.2015 г.
по гр. д. № 2454/2011 г. по описа на Окръжния
съд – Варна, и нотариа лен ак т за пок у пкопродажба на недвижим имот № 61, том I, рег.
№ 102, дело № 77 от 25.04.2003 г. представлява
поземлен имот ливада с № 084054 с площ 0,641
дка, шеста категория, в местността РД – Средни
Рът, в землището на с. Радевци, община Трявна,
с ЕК АТТЕ 61323, заедно с построените в имота
паянтова едноетажна къща на маза, плевня и
сушина с лятна кухня, при граници на целия
имот: имот № 084027, ливада, път и населено
място, за сумата 11 050 лв. На основание чл. 246,
ал. 8, изр. 1 ДОПК собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
7534
99. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С170010-091-0000398/8.09.2017 г. възлага
на Милен Веселинов Лахчев, адрес за кореспонденция: гр. Дупница, ул. Евтим Трайчев № 21А,
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следния недвижим имот: поземлен урегулиран
имот – парцел I, попадащ в квартал 10 по плана на с. Блажиево, община Бобошево, състоящ
се от 2146 к в. м у рег улирано пространство,
ведно с намиращата се в него масивна сграда,
представляваща магазин със застроена площ
150 кв. м, при съседи на имота – от три страни
улици и имот на Георги К. Савов, намиращ се
в с. Блажиево, община Бобошево, област Кюстендил. Имотът е закупен за сумата 24 801 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението за възлагане като същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
7453
770. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ обявява конку рси за докторанти – държавна поръчка, за учебната 2017/2018 г.,
допълнителен прием, в следните професионални
направления:
Професионално направление

Редовна
форма

7.6. Спорт
1. докторска програма „Теория и
методология на спортната наука“
2. д окторска програма „Спортна
психология“

3

7.4. Обществено здраве – докторска
програма „Кинезитерапия“

1
1

Всички конкурси са със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в деловодството, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“,
Студентски град, София. Необходимите документи
са публикувани на интернет страницата на НСА
„Васил Левски“.
7420
63. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 2.1. Филология
(Португалоезични литератури) – един; 2.1. Филология (Славянски езици. Съвременен руски
език – фонетика и графика) – един; 3.6. Право
(Наказателно процесуално право) – един; доценти
по професионално направление: 7.1. Медицина
(Педиатрия – детска трансплантология) – един;
4.3. Биологически науки (Хидробиология – хидробиологичен мониторинг и сапробиология) – един;
3.2. Психология (Възрастова и педагогическа
психология – педагогическа психология) – един;
3.3. Политически науки (Количествен анализ,
политически риск и избори) – един; 3.7. Администрация и управление (Публично право и гражданско участие) – един; 2.1. Филология (Български
език – съвременен български език) – един; главни
асистенти по професионално направление: 8.3.
Музикално и танцово изкуство (Хармония, Музикален анализ) – един; 1.2. Педагогика (Специална
педагогика – Логопедия) – един; 3.8. Икономика
(Макроикономика и Пари, банки и финансови
пазари) – един; 2.4. Религия и теология (Църковна
музика) – един; 4.4. Науки за земята (География – Географски информационни системи и картография) – един; 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Книгознание, библио-
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текознание, библиография – История на книгата,
библиотеките и библиографията) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,
София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел.
02/986-11-83. Приемно време – от 15 ч. до 17 ч.
7521
64. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява, че във връзка с решение на
Академичния съвет от 27.09.2017 г., протокол № 14,
прекратява процедурата по конкурс за професор в
професионално направление 4.4. Науки за земята
(Физическа география и ландшафтна екология) –
един, обявен в „Държавен вестник“, бр. 51 от
2017 г. За информация: Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
7522
99. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси за
главни асистенти: в професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия: научна специалност „Териториално и ландшафтно
устройство и градоустройство (ландшафтно устройство)“ към катедра „Градоустройство“ – един,
със срок 3 месеца; научна специалност „Опазване,
реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата“ към катедра „История и теория на
архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; научна
специалност „Пътни и строителни машини“ към
катедра „Технология и механизация на строителството“ – един, със срок 3 месеца; научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство
и градоустройство (урбанизъм, архитектура)“
към катедра „Градоустройство“ – един, със срок
2 месеца; научна специалност „Организация и
управление на производството (строителство)“
към катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама, със срок 2 месеца; в професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Политическа икономия (микро- и
макроикономика)“ към катедра „Обществени
науки“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1,
тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.
7539
353. – Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
за учебната 2017/2018 г. по докторска програма
„Инженеринг и електронизация в електрообзавеж дането“ в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика – трима в редовна и един в задочна форма на
обучение, със срок за подаването на документи 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета на адрес: Бургас, ул.
Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.
7345
354. – Бургаският свободен университет обявява конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на
академични длъжности: професор по професионално направление 3.2. Психология (педагогическа
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и възрастова психология) – един; доцент по: професионално направление 3.2. Психология (обща
психология – психология на личността) – един,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по…(методика на обучението по
физическо възпитание и спорт) – един, и трите
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.
7346
43. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява следните конкурси: за академична длъжност
доцент, висше училище за цивилен служител
в катедра „Техническа механика“ на факултет
„Инженерен“ в област на висше образование 5.
Технически науки по професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебни
дисциплини „Палубни механизми“ и „Машинни
елементи“ – един; за академична длъжност главен
асистент, висше училище за цивилен служител в
катедра „Кораборемонт“ на факултет „Инженерен“
в област на висше образование 5. Технически науки
по професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Технология и организация на корабостроенето и
кораборемонта“, учебна дисциплина „Техническо
обслужване и ремонт на кораба“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 30, 052/55
22 22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
7519
259. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за учебната 2017/2018 г. за прием на докторанти
в редовна и задочна форма, платено обучение, в
следните професионални направления: 3.8. Икономика по докторска програма „Финанси и банково
дело“ – двама; 6.1. Растениевъдство по докторска
програма „Растениевъдство“ – един. За обучение в
ОНС „доктор“ могат да кандидатстват лица, които
притежават българско гражданство, граждани
на държави – членки на ЕС или ЕИП, чужди
граждани със статут на постоянно пребиваващи
или статут на бежанци, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и среден успех от
дипломата не по-нисък от „добър“. Срокът е 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Информация относно необходимите документи за
кандидатстване може да се получи в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1,
тел. 032/960 360, и на сайта: www.uard.bg.
7421
2. – Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност доцент
по професионално направление 3.8. Икономика
(Политики за заетост и социално-икономическа
закрила) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Пловдив, ул. Задруга № 18, тел. 032/67 23 62.
7520
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Зоология“ (шифър 10602), за
нуждите на отдел „Гръбначни животни“ (област
херпетология), със срок за подаване на документи
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2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на Националния природонаучен музей – БАН,
бул. Цар Освободител № 1, 1000 София.
7503
316. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Химична кинетика
и катализ“ за нуждите на лаборатория „Дизайн
и охарактеризиране на каталитични материали“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, стая 231, тел. 02 979 35 63.
7538
49. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за землищата на с. Бяла
река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно
градище, община Сухиндол, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
7582
46. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Брусен, с. Дърманци,
с. Крета, с. Моравица, с. Ребърково, с. Руска
Бела, с. Типченица, община Мездра, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
7490
11. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през месец септември 2017 г. са извършени продажби, както следва: 1. Продажба
на поземлен имот № 504.1455 с площ 406 кв. м,
с начин на трайно ползване – за друг обществен
обект, комплекс, и построената в него сграда
№ 504.1455.1 със застроена площ 110 кв. м, представляваща едноетажна масивна за търговия в
с. Червена вода, община Русе, предмет на АОС
№ 8102 от 24.08.2016 г. Продаден по реда на
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на „Велин 681“ – ООД,
с достигната цена 14 003,75 лв. с включен ДДС,
еднократно изплатени. 2. Продажба на поземлен
имот с идентификатор 63427.2.1187 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 55 кв. м, с начин на
трайно ползване – ниско застрояване, и построената в него едноетажна сграда с идентификатор
63427.2.1187.1, със застроена площ 33 кв. м, с
предназначение – друг вид сграда за обитаване,
използвана за стопански цели – магазин, ул. Св.
Димитър Басарбовски, община Русе, предмет
на АОС № 8142 от 6.01.2017 г. Продаден по реда
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на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на „Викра“ – ЕООД,
с достигната цена 7917,33 лв. с включен ДДС,
еднократно изплатени.
7438
53. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
П У П – парцеларен план за обек т „Кабелна
линия за ел. захранване на поземлен имот КИ
22839.100.470 по кадастралната карта на с. Долнослав“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния
център на общината. 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.
7451
516. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване
НН с ВЛУП на жилищна сграда, намираща се
в имот с идентификатор 04279.118.16, местността
Пенков чифлик Ш.39, по кадастралната карта на
Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.59.102 (полски път – общинска собственост), 04279.59.20 (пасище, мера – общинска
собственост), 04279.59.18 (полски път – общинска
собственост), 04279.59.24 (пасище, мера – общинска собственост), 04279.321.2783 (за земеделски
труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ) – общинска собственост) и 04279.620.33 (водно течение,
река – държавна собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. 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 – Благоевград. Проектът се намира в стая
214 в сградата на Община Благоевград.
7348
31. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) за УПИ І – за основно училище, кв. 55 (ПИ
№ 36837.501.837 и ПИ № 36837.501.865 по КК и КР
на гр. Килифарево), част от улица с ОК 239-238237-207 (част от ПИ № 36837.501.1518 и част от ПИ
№ 36837.501.1522 по КК и КР на гр. Килифарево)
и УПИ ІІ – за общ. жил. строителство, кв. 62 по
подробния устройствен план на гр. Килифарево,
община Велико Търново. Проектът се намира в
стая № 11 на кметството на гр. Килифарево. 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
до общинската администрация.
7450
22. – Община гр. Гълъбово, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии: „Нова
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двойна въздушна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст
„Марица Изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица Изток
3“ (Лот 2)“, който за територията на община
Гълъбово е с трасе, намиращо се в землищата
на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – стая 207. 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 до общинската
администрация – Гълъбово.
7491
604. – Община гр. Долни чифлик, област
Варн а, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че Общинският експертен съвет по устройство на територията при Община Долни чифлик
с Решение № 7 от протокол № 7 от 7.09.2017 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за
трасето на отвеждащ канализационен клон от
ПИ 83404.14.69 до р. Фъндъклийска, попадащ в
ПИ 83404.14.200, ПИ 83404.14.201, ПИ 83404.19.133
и ПИ 83404.19.137 по кадастралната карта на с.
Шкорпиловци. Проектът се съхранява в дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация – Долни чифлик.
7492
55. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Уличен водопровод за захранване на
ПИ 007281, местност Ветрияк, землище с. Руен,
община Куклен, област Пловдив“. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Куклен. Проектът е изложен
в стая № 109, ет. 1 в сградата на общинската
администрация – Куклен. Приемни дни: вторник
от 8,30 до 11,30 ч. и четвъртък от 13,30 до 16,30 ч.,
тел. за връзка: 03115/21-50.
7448
56. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Уличен водопровод за захранване на ПИ
014135, местност Св. Георги, землище с. Руен,
община Куклен, област Пловдив“. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Куклен. Проектът е изложен в
стая № 109, ет. 1 в сградата на общинската администрация – Куклен. Приемни дни: вторник от
8,30 до 11,30 ч. и четвъртък от 13,30 до 16,30 ч.,
тел. за връзка: 03115/21-50.
7449
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6. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на трасе на път с велоалея извън
урбанизираната територия на гр. Оряхово и
транспортна схема за изграждане на велоалеята
по ул. Панорамна, ул. Средец, ул. Д. Благоев, ул.
Бузлуджа, ул. Проф. Ц. Торбов, ул. Асен Златаров,
ул. Кирил и Методий, ул. Летнишка, пл. Цвети
Иванов, ул. Ал. Стамболийски и ул. Драгоман в
гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да разгледат проекта всеки присъствен ден
в техническата служба – стая № 204, на Община
Оряхово и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него, ако имат такива.
7524
8. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Заповед № 14-ОА-2930 от 12.11.2014 г.
за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ „Спортен комплекс „Отдих
и култура“, част от кв. 1, Пловдив, на кмета
на община Пловдив и Заповед № 14-OA-2931 от
12.11.2014 г. за допускане изработване на проект
за изменение на ПУР „Жилищен комплекс „Марица-север“, кв. 16, 48 и 49, Пловдив, и протокол
№ 32, т. 27 от 20.09.2017 г. на ЕСУТ при Община
Пловдив съобщава че е изработен проект за
ПУП – ПР за обект: „Нов пътен мост над река
Марица с развръзки на продължението на бул.
Копривщица-запад в обхвата на гр. Пловдив“,
и схеми по чл. 108 ЗУТ: вертикална планировка, пътна, водопровод, канализация, покрит
отводнителен канал, ел. съоръжения – кабели
и трафопост, комуникационни кабели, улично
осветление, кабелна канална система, канална
система за бъдещо развитие, газопровод, топлопровод“, попадащ в ПУР „Жилищен комплекс
„Марица-север“, кв. 16, 48 и 49, Пловдив, в
обхвата на ПРЗ „Спортен комплекс „Отдих и
култура“, част от кв. 1, Пловдив, и ПУР „Жилищен комплекс „Марица-север“, кв. 16, 48 и 49,
Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в
Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая
5, Пловдив 4000. Съгласно 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 до Община Пловдив.
7504
36. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация за част от кв. 12 по плана на Северна
индустриална зона, кв. 4 по плана на кв. Х. Димитър, кв. 1а по плана на кв. Д. Петров, Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Центлален № 1, ет. 7, стая № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
7452
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Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Верж Цветанов Христов от Търговище на чл. 15 и чл. 18, ал. 2
от Наредбата за медицинската експертиза (приета
с Постановление № 120 на Министерския съвет от
23 юни 2017 г. – обн., ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.),
по което е образувано адм. д. № 10107/2017 г. по
описа на Върховния административен съд.
7455
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Живка
Петрова Стоянова от с. Николаево, община Радомир, област Перник, на Методиката за определяне
на индивидуалните потребности на хората с увреждания, при които се отпуска месечната добавка
за социална интеграция съгласно чл. 42, ал. 3 от
Закона за интеграция на хората с увреждания,
утвърдена със Заповед № РД-01-230 от 14.03.2011 г.
на министъра на труда и социалната политика,
по което е образувано адм. дело № 12089/2016 г.
по описа на Върховния административен съд.
Делото е насрочено за 5.12.2017 г.
7679
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – Благоевград,
против чл. 1, ал. 2, чл. 34, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 1 и
2, чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 3, чл. 40, ал. 1 и чл. 41,
ал. 3 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Петрич, приета
с Решение № 416 от 16.12.2016 г. по протокол № 17
от 16.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Петрич,
е образувано адм. дело № 632/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 24.11.2017 г. от 10 ч.
7439
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 18, ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини
на територията на община Банско, приета с Решение № 398, протокол № 22, от 27.04.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Банско, е образувано адм.
дело № 714/2017 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
24.11.2017 г. от 10 ч.
7440
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбите на п.т. ОС-1.1 и п.т. ОС-1.2
на т. ОС-1 Производства по разпореждане с общински имоти, раздел Такса за услуги – общинска
собственост, от приложение № 1 Местни такси и
цени на предоставени услуги към Наредбата за
определяне и администриране на местните цени
на услуги в община Царево. По оспорването е
образувано адм. д. № 2680/2017 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 23.11.2017 г. от 11,10 ч.
7494
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК обявява,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, с който се оспорва
чл. 63, т. 6 и чл. 82, ал. 3, т. 6 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост, приета с Решение № 70
по протокол № 24 от 5.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. По подадения протест е
образувано адм. д. № 2693/2017 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
7512
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Пламен
Пантов – командирован прокурор при Районната
прокуратура – Царево, против разпоредбата на
чл. 39, ал. 2 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система
на община Царево, приета с Решение № 78 от
12.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Царево. По
оспорването е образувано адм. дело № 2692/2017 г.
по описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 16.11.2017 г. от 10 ч.
7662
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 33, ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение № 70 от
23.12.2008 г. на Общинския съвет – с. Черноочене,
по което е образувано адм. д. № 251/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.11.2017 г. от 10,10 ч.
7424
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1, т. 8
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община
Джебел, приета с Решение № 132 от 5.12.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Джебел, по което е
образувано адм. дело № 256/2017 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.11.2017 г. от 10,20 ч.
7530
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 41, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1, т. 8
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община
Ардино, приета с Решение № 184 от 18.03.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Ардино, по протокол № 13
от 18.03.2005 г., по което е образувано адм. дело
№ 257/2017 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 22.11.2017 г. от 10 ч.
7531
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Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 47,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
в община Момчилград, приета с Решение № 103 от
28.10.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм. дело № 253/2017 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.11.2017 г. от 10,20 ч.
7532
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който
се оспорва чл. 48, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Ловеч, приета
с Решение № 170 от 30.10.2008 г. на Общинския
съвет – Ловеч, в частта относно заплащане на
„...режийни разноски в размер на 2 % върху: 1.
пазарната цена на имота, предмет на продажба,
съответно на ограниченото вещно право, което
се учредява; 2. по-висока пазарна цена на имота,
предмет на замяна; 3. на реалния дял с по-висока
пазарна цена при делба; 4. балансовата стойност
в случаите на безвъзмездни сделки…“, по който
протест е образувано адм. дело № 332/2017 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
7663
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 329/2017 г. по
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, с който се оспорва чл. 42,
т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 477 от протокол № 47 от 30.04.2015 г.,
в сила от 10.05.2015 г., изменена и допълнена с
Решение № 491 от протокол № 48 от 3.06.2015 г.,
с Решение № 97 от протокол № 9 от 29.06.2016 г.
и с Решение № 107 от 18.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 329/2017 г. е насрочено за 10.11.2017 г. от 10,30 ч.
7664
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 18, ал. 1,
т. 8, чл. 44г от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Панагюрище
и т. 28 в частта „депозит“ от списъка с видовете
услуги и цени за тях към нея, приета с Решение
№ 660 от 26.02.2003 г. на Общинския съвет – гр.
Панагюрище. По протеста е образувано административно дело № 783 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2017 г., насрочено за
разглеждане на 25.10.2017 г.
7665
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2650 по описа
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за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 83, чл. 132, ал. 1, т. 10 и чл. 157, ал. 1,
т. 7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост,
приета с Решение № 219, взето с протокол № 26
от заседание на Общинския съвет – гр. Сопот,
изменена с Решение № 222, взето с протокол
№ 28 от 31.03.2010 г.
7495
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 145 на Общинския съвет – гр.
Съединение, взето с протокол № 12 от 28.01.2017 г.,
в частта относно чл. 28, ал. 2, досежно текста „Не
се предоставят под наем имоти на лица, които
имат финансови задължения към общината....“,
чл. 28, ал. 3 и чл. 57, ал. 6, по което е образувано
адм. дело № 2649/2017 г. по описа на Административния съд – Пловдив, ХVІІ с.
7529
Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. д. № 939/2017 г. по
описа на съда със страни: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник – Общинския
съвет – гр. Ихтиман, чрез председателя, насрочено
за разглеждане на 6.12.2017 г. от 10 ч., по което
предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 42 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман. Конституирани страни
в производството са: жалбоподател – Окръжната
прокуратура – София и ответник – Общинският
съвет – гр. Ихтиман, чрез председателя му.
7513
Административният съд – София област, втори
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 942/2017 г. по описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Мирково. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет –
с. Мирково, чрез председателя.
7514
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
се оспорват разпоредбите на чл. 25б, чл. 25в,
чл. 25г, ал. 2 и 3 и чл. 25д от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, приета
от Общинския съвет – гр. Николаево, по който
е образувано адм. д. № 332/2017 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 9.11.2017 г. от 10,30 ч.
7704
Шуменският окръжен съд на основание чл. 48
ГПК съобщава на Михаел Сотирис – гражданин
на Кипър, роден на 11.08.1954 г., с паспорт № С
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174427 от 20.04.2010 г., да се яви в деловодството
на съда в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор по т. д. № 129/2017 г.
по описа на ШОС, образувано по предявен иск
от „Юнивърс – Юнит“ – ЕООД, Шумен, срещу
Христо Василев Василев от Шумен, Михаел
С о т и рис – г ра ж да н и н на К и п ър, и „Ха п п и
Ландс“ – ООД, Варна, с предмет на делото – установителен иск с правно основание чл. 124 ГПК
за признаване за установено, че ищецът „Юнивърс – Юнит“ – ЕООД, Шумен, е собственик
на всички 100 дружествени дяла от капитала на
търговското дружество „Хаппи Ландс“ – ООД.
При неявяване в двуседмичния срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на ШОС на ответника Сотирос Михаил
ще бъде назначен особен представител.
7703
Великотърновският районен съд уведомява
Ерик Рене Мари Пол Малоар, роден на 1.08.1961 г.,
поданик на Кралство Белгия, с неизвестен адрес
на пребиваване в чужбина, че има качеството
на ответник по гр. д. № 2840/2017 г. по описа на
Районния съд – Велико Търново, образувано по
предявен от Магдалена Захариева Малоар иск за
развод с правно основание чл. 49 СК, като съдът
му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
деловодството на Районния съд – Велико Търново,
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
7496
Русенският районен съд, гражданска колегия,
XI състав, призовава Ангелина Ангелова Цонева,
родена на 25.04.1918 г. да се яви на 4.12.2017 г. в
14 ч. в сградата на Районния съд – Русе, с адрес:
Русе, ул. Александровска № 57, зала № 11, като
ответница по гр. д. № 5129/2017 г. за връчване на
съдебните книжа и съобщението за заведеното
от Мирослав Тодоров Георгиев от Русе дело за
делба. Уведомява ответницата, че ако не се яви в
съда и не посочи съдебен адрес, производството
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като ще є бъде назначен особен представител.
7525
Русенският районен съд, I гр. състав, призовава
Енвер Маврич Маврич, роден на 25.06.1976 г. в
Република Черна гора, с неизвестен адрес, като
ответник по гр. д. № 5001/2017 г. по описа на
Русенския районен съд, I гр. състав, заведено от
Сабина Евгениева Маринова, с правно основание на иска чл. 49 СК, да се яви в PC – Русе, в
канцеларията на деловодството на 1-ви състав
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по чл. 131 ГПК. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7526
Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІ гражданско отделение, призовава Бленди
Симеонов Мишайков, роден на 20.03.1988 г., без
вписан постоянен и настоящ адрес в Република
България и с неизвестен адрес, в 2-седмичен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

да се яви в сградата на Софийския районен
съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 1, в
канцеларията на 65-и състав за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията към
нея и от определението по чл. 140 ГПК по гр.
д. № 359/2014 г. по описа на Софийския районен
съд, 65-и състав, образувано от Петър Любенов
Бешков, по което същият е ответник.
7430
Софийският районен съд, 28 състав, призовава Амансио Санчес Ескамочеро последен адрес
София, р-н Слатина, ул. Трудолюбие № 11, ет. 1,
ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, I ГО, 28 състав, за връчване
на искова молба и приложенията към нея като
ответник по гр. д. № 21390/2017 г., заведено от
„Топлофикация – София“ – ЕАД, облигационно.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
7431
Софийският районен съд, II ГО, 158 състав, съобщава, че е образувано ч. гр. д. № 27444/2017 г. по
заявление за издаване на европейско удостоверение
за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, депозирано от
заявителя Звезда Петрова Салджиева като наследница (дъщеря) на Петър Минков Салджиев, роден
на 20.03.1961 г. в Пловдив, България, починал на
20.06.2016 г. в гр. Годея, Испания, с декларирана цел
на ползване на удостоверението – за снабдяване с
информация за налични банкови сметки в Испания. Като заинтересована страна е конституиран
Мартин Петров Салджиев (син на починалия).
Софийският районен съд указва на бенефициерите
възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по
делото писмени становища по искането.
7432
Софийският районен съд, ІІ гр. отделение,
67 състав, е образувал гр. д. № 37722/2017 г. по
искове с правно основание чл. 422 ГПК във връзка
с чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД
от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Костадин Костов, гражданин на Германия, роден на
17.08.1947 г., който като ответник в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7433
Софийският районен съд по гр. д. № 51583/2017 г.
призовава в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ Сирхан
Алихел, с неизвестен адрес в България, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ
гр. отделение, 89 състав, София, бул. Цар Борис
ІІІ №54, да получи препис от исковата молба и
приложенията, подадена от Мария Сашова Иванова, с правно основание чл. 49 СК, както и да
подаде писмен отговор. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
7527
Софийският районен съд, 91 състав, по гр. д.
№ 17467/2017 г. призовава в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
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Валери Ангелов Минков с адрес в България –
Кърджали, бул. България, бл. 54, вх. А, ет. 6,
ап. 22, изрично да посочи в Софийския районен
съд, ІІІ гр. отделение, 91 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, дали приема, или се отказва от
наследството, оставено му от Ангел Хараламбиев
Минков, с правно основание чл. 51, ал. 1 ЗН.
7528
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско
дело № 481/2017 г. по предявен от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров, с адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1 (входа от ул.
Баба Тонка), срещу Мартин Бориславов Петров с
постоянен адрес Варна, ул. Света Екатерина № 2;
Зарина Артюнова Петрова с постоянен адрес Варна,
ул. Света Екатерина № 2; Теменужка Кирилова
Киркорян с постоянен адрес Варна, ул. Дебър
№ 48, Артюн Хайгаз Киркорян с постоянен адрес
Варна, ул. Дебър № 48, и „Тера 4“ – ЕООД, ЕИК
203336403, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Света Екатерина № 2, ет. 1, представлявано от Мартин Бориславов Петров, за отнемане
в полза на държавата на имущество и суми на
обща стойност 438 428,35 лв., както следва:
От Мартин Бориславов Петров и Зарина Артюнова Петрова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2
ЗОПДНПИ:
1. недвижим имот, намиращ се във Варна,
община Варна, област Варна, местност Баба
А лино, представляващ ПИ с идентификатор
10135.2464.66, с площ 1548 кв. м при граници: ПИ
с идентификатори 10135.2515.3701, 10135.2573.1074,
10135.2573.1070, 10135.2573.1069, 10135.2464.65,
10135.2515.26, 10135.2515.28 и 10135.2515.3741;
2. лек автомобил марка „Крайслер“, модел „Шероки“, с peг. № В 5885 СТ, рама № 4J4FJN8B8PL548355,
двигател № J8SC890F070738, дата на първа регистрация 2.03.1993 г.;
3. лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
с peг. № В 3419 НК, рама № W0L0SDL0876027730,
двигател № Z13DTH1607695, дата на първа регистрация 14.12.2006 г.;
От Теменужка Кирилова Киркорян, Артюн Хайгаз
Киркорян на основание чл. 65 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ:
1. УПИ № 1-101 в квартал 6 с площ 497 кв. м
по плана на с. Разделна, община Белослав, област Варна, заедно с построеното в същия имот
жилище при граници: XVII-101, XVI-101 и от две
страни улици и;
2. УПИ № XVII-101 в квартал 6 с площ 458 кв. м
по плана на с. Разделна, община Белослав, област
Варна, заедно с построения в същия имот навес
при граници: XIV, XVI-101, 1-101 и улица;
От „Тера 4“ – ЕООД, Варна, на основание чл. 66,
ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ:
1067/1667 ид. ч. от недвижим имот, намиращ се
във Варна, община Варна, област Варна, местност
Акчелар, представляващ ПИ с идентификатор
№ 10135.2522.3049 по КК на гр. Варна, целият
с площ 1667 кв. м (получен при обединяването
на ПИ с идентификатор 10135.2522.423 и ПИ с
идентификатор 10135.2522.424), при граници: ПИ
с идентификатори 10135.2522.9547, 10135.2522.425,
10135.2522.426, 10135.2522.351 и 10135.2522.422;
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От Мартин Бориславов Петров и Зарина Артюнова Петрова на основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ:
1. сумата 11 918 лв., представляваща част от пазарната стойност към датата на отчуждаване (след
проследено преобразуване) на ПИ с идентификатор
10135.3523.253 по кадастрална карта и кадастрални
регистри, намиращ се във Варна, община Варна,
област Варна, район „Младост“, с.о. Кочмар, с
площ 298 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване, при съседи: 10135.3523.252,
10135.3523.344, 10135.3505.11, 10135.3523.145;
2. сумата 193 468 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим
имот, намиращ се във Варна, община Варна, област
Варна, бул. Княз Борис I № 99, съставляващ ПИ с
идентификатор 10135.2566.24, номер по предходен
план 5660024, с площ 1530 кв. м при граници:
ПИ с идентификатори 10135.2566.9, 10135.2566.187,
10135.2566.23, 10135.2566.147 и 10135.2566.205;
3. сумата 10 432 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим
имот в землището на гр. Варна, к. к. Златни пясъци, местност Златни пясъци, представляващ ПИ
с идентификатор 10135.513.655, с площ 2259 кв. м,
трайно предназначение на територията: горска,
начин на трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, стар идентификатор 10135.513.576,
при съседи: имоти № 10135.513.437, 10135.513.653
и 10135.513.656;
4. сумата 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“, с peг.
№ В 2770 СМ, рама № VSSZZZ6K ZZR034888,
двигател № 1Y0230044, дата на първа регистрация
19.05.1995 г.;
От Мартин Бориславов Петров, на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ:
1. сума в размер 586,75 лв., представляваща извършени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в евро IB AN BG74FINV91502016084949
в „ПИБ“ – АД, открита на 13.01.2014 г., с титуляр
Мартин Бориславов Петров;
2. сума в размер 28 046,60 лв., представляваща
извършени вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро IB AN BG74FINV91502016084949,
открита на 13.01.2014 г., с титуляр Мартин Бориславов Петров;
3. сумата в размер 366 лв., представляваща
извършени вноски от трети лица по разплащателна сметка № 21898381 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
открита на 2.07.2014 г., с титуляр Мартин Бориславов Петров;
От Теменужка Кирилова Киркорян, Артюн Хайгаз
Киркорян на основание чл. 72 във връзка с чл. 65, и
чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ:
сумата 19 247 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на УПИ
№ XVI-101 от квартал 6 с площ 545 кв. м по
плана на с. Разделна, община Белослав, област
Варна, при граници: 1-101, XVII-101, XIV и 11-101,
и в евентуалност от Мартин Бориславов Петров
и Зарина Артюнова Петрова на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ:
сумата 20 710 лв., представляваща паричната
равностойност към датата на отчуждаване чрез
договор за замяна, обективиран в нотариален акт
№ 198, том I, peг. № 6193, дело № 158 от 22.12.2011 г.,
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на УПИ № XVI-101 от квартал 6 с площ 545 кв. м
по плана на с. Разделна, община Белослав, област
Варна, при граници: 1-101, XVII-101, XIV и II-101.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
26.01.2018 г. от 10,30 ч. на основание чл. 74, ал. 2
ЗОПДНПИ. Указва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаното имущество и суми най-късно до датата на първото по делото заседание, насрочено
за 26.01.2018 г. При неподаване на претенции в
срок същите няма да бъдат разгледани от съда.
7667
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 482/2017 г.
по предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734
чрез Пламен Георгиев Димитров в качеството
на председател с адрес София, ул. Г. С. Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна ул.
Алеко Константинов № 17, ет. 1, против: Дияна
Димова Александрова с постоянен адрес: Варна,
ул. Александър Кръстев № 15, и настоящ адрес:
Варна, ул. Кастрица № 51, и Николай Божидаров
Александров с постоянен адрес: Варна, ул. Александър Кръстев № 15, и настоящ адрес: Варна, ул.
Кастрица № 51, обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 74
ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата
на следното имущество на ответниците на обща
стойност 300 593,23 лв.:
От Дияна Димова Александрова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. Сумата в размер 19 900 лв., внесена от трето
лице по сметка IBAN BG07UNCR70001521397802
BGN в „Уникредит Булбанк“ – АД.
2. Сумата общо в размер 7864,94 лв., представляваща касова вноска и преводи от други
сметки, ведно с начислената лихва по свободен
депозит в левове IBANBG40FINV91502003823466
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
3. Сумата в размер 72,09 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG83FINV91502003937152 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
4. Сумата в размер 72,09 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG69FINV91502004026256 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
5. Сумата в общо размер 524,14 лв., представляваща касова вноска и преводи от други сметки,
ведно с начислената лихва по свободен депозит
в евро IBAN BG87FINV91502004207128 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
6. Сумата в размер 56,99 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG76FINV91502004207132 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
7. Сумата в размер 46,80 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG09FINV91502004353838 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
8. Сумата в размер 43,13 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG21FINV91502004468373 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
9. Сумата в размер 140,92 лв., представляваща касово изтеглена сума, ведно с начислената лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG78FINV91502004609549 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
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10. Сумата в размер 39,12 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG57FINV91502014843233 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
11. Сумата в размер 39,12 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG02FINV91502014843253 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
12. Сумата в размер 34,81 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG62FINV91502014960222 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
13. Сумата в размер 34,81 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG60FINV91502015073166 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
14. Сумата в размер 34,81 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG30FINV91502015201746 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
15. Сумата в размер 25,56 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в евро IBAN
BG39FINV91502015827719 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
16. Сумата в размер 300 лв., представляваща касово изтеглена сума по разплащателна сметка на физически лица в евро IBA N
BG68FINV91501015201775 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
17. Сумата в размер 6200 лв., представляваща
изтеглена сума от свободен депозит в левове IBAN
BG36FINV91502016039815 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
18. Сумата в размер 3079,22 лв., представляваща
внесена сума по разплащателна сметка на физически лица в левове IBAN BG19FINV91501016019979
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
19. Сумата общо в размер 70 500 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка на физически лица в левове IBAN
BG19FINV91501016019979 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
20. Сумата в размер 29 337,45 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка
на физически лица IBAN BG89FINV91501016019980
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
21. Сумата в размер 9759,67 лв., представляваща изтеглена сума от разплащателна сметка на
физически лица IBAN BG89FINV91501016019980
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
22. Сумата в размер 13 387,26 лв., представляваща касово изтеглена сума от разплащателна
сметка в левове IBAN BG31TTBB94001523533335
в „СЖ Експресбанк“ – АД.
23. Сумата в размер 3310,10 лв., представляваща касово изтеглена сума от разплащателна
сметка в евро IBAN BG73TTBB94001523533355 в
„СЖ Експресбанк“ – АД.
24. Сумата в размер 3208,93 лв., представляваща касово изтеглена сума от депозитна сметка
в евро IBAN BG87TTBB94002523533360 в „СЖ
Експресбанк“ – АД.
25. Сумата в размер 1935 лв., представляваща направени лични вноски по разплащателна
сметка в левове IBAN BG93CECB979010C0890900
в „Централна кооперативна банка“ – АД.
26. Сумата в размер 1102 лв., представляваща направени лични вноски по сметка в левове
IBAN BG04CECB979040C0890900 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
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27. Сумата в размер 950 лв., представляваща
направени лични вноски по картова сметка в
левове IBAN BG41IORT73771004034400 в „Инвестбанк“ – АД.
От Николай Божидаров Александров на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. Сумата в общ размер 10 437,46 лв., представляваща постъпления по сметката от касова
вноска и превод от друга сметка след извършено
преобразуване на средства по свободен депозит
IBAN в левове BG23FINV91502003823481 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
2. Сумата в размер 1500 лв., представляваща
изтеглена сума от срочен депозит на физически
лица в левове IBAN BG55FINV91502003824651 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
3. Сумата в размер 73,73 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG31FINV91502003937118 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
4. Сумата в размер 73,73 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG68FINV91502004026274 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
5. Сумата в размер 800 лв. представляваща
изтеглена сума от свободен депозит в левове
IBAN BG03FINV91502004207185 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
6. Сумата в размер 58,29 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG35FINV91502004207191 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
7. Сумата в размер 47,85 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG43FINV91502004353808 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
8. Сумата в размер 44,11 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG45FINV91502004468426 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
9. Сумата в размер 45,77 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG77FINV91502014732099 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
10. Сумата в размер 51,47 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG22FINV91502014848713 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
11. Сумата в размер 42,19 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG95FINV91502014966515 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
12. Сумата в размер 42,19 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG47FINV91502015078929 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
13. Сумата в размер 37,43 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG91FINV91502015208796 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
14. Сумата в размер 93,28 лв., представляваща
начислена лихва по депозит 3 месеца в левове
IBAN BG18FINV91502015827709 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
15. Сумата в размер 10 850 лв., представляваща
касова вноска 3850 лв. и последно преобразувана
сума 7000 лв. по депозит 3 месеца в левове IBAN
BG18FINV91502015902981 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
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16. Сумата в размер 100,68 лв., представляваща
начислена лихва по свободен депозит в левове
IBAN BG41FINV91502015341616 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
17. Сумата в размер 2106,20 лв., представляваща изтеглена сума от свободен депозит в левове
IBAN BG89FINV91502015821193 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
18. Сумата в размер 6282,50 лв., представляваща изтеглена сума от разплащателна сметка
в евро IBAN BG53TTBB94001523533424 в „СЖ
Експресбанк“ – АД.
19. Сумата в размер 1333,49 лв., представляваща изтеглена сума от разплащателна сметка
в левове IBAN BG80TTBB94001515039812 в „СЖ
Експресбанк“ – АД.
20. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща изтеглена сума от разплащателна сметка
в левове IBAN BG10TTBB94001523533422 в „СЖ
Експресбанк“ – АД.
От Дияна Димова Александрова и Николай
Божидаров Александров на основание чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Голф“, с peг. № В 7503 РР, рама
№ WVWZZZ1HZTD056267, двигател № 1Z746236,
дата на първа регистрация 27.12.1995 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 1250 лв.
От Дияна Димова Александрова и Николай Божидаров Александров на основание чл. 72 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. Сумата в размер 66 096 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижими имоти във Варна, к. к. Чайка, а именно:
поземлен имот с идентификатор 10135.2572.102, с
площ 269 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг обществен обект, комплекс, при съседи: 10135.2572.104, 10135.2572.130, 10135.2572.141,
10135.2572.152, и поземлен имот с идентификатор
10135.2572.130, с площ 136 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: 10135.2572.131, 10135.2572.105,
10135.2572.142, 10135.2572.141, 10135.2572.102, като
двата имота са обединени в един с идентификатор
10135.2572.205.
2. Сумата в размер 5800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Тойота“, модел „Корола“,
с peг. № В 7299 РА, рама № JT172CEB007008926,
двигател № 3785444, дата на първа регистрация
27.09.1999 г.
3. Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, с peг. № В 2960 СК.
4. Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил марка „ГАЗ“, модел „5312“, с
peг. № В 9611 KB, рама № 69421, двигател № 218917,
дата на първа регистрация 6.08.1991 г.
5. Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло“, с
peг. № В 1280 КХ, рама № WVWZZZ6NZTY070556,
двигател № AEV099041, дата на първа регистрация 24.01.1996 г.
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6. Сумата в размер 2300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с
peг. № В 1879 СС, рама № WVWZZZ1JZWB030295,
двигател № AKQ004580, дата на първа регистрация 3.03.1998 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
22.02.2018 г. от 9,30 ч.
Указва на заинтересованите лица да предявят
претенциите си върху имуществото в срок до деня,
предхождащ деня на насроченото първо съдебно
заседание, или в срок до 21.02.2018 г., като предупреждава за последиците от неспазване на срока,
а именно, че неподадените в срока претенции
няма да бъдат разгледани от съда.
7403
Великотърновският окръжен съд обявява,
че образува гр. д. № 649 по описа за 2017 г., насрочено за 25.01.2018 г. от 14 ч., по предявен от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество иск с правно основание чл. 74, ал. 1
и 2 ЗОПДНПИ срещу Георги Богданов Георгиев с постоянен и настоящ адрес с. Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново, ул.
Тридесет и пета № 10, Албена Иванова Божанова
с постоянен и настоящ адрес Велико Търново,
ул. Мармарлийска № 22, вх. А, ет. 6, ап. 17, и
„Джордж Хаус“ – ООД, ЕИК 201380931, дата на
основаване 3.01.2011 г., със седалище и адрес
на управление с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, представлявано от
Георги Богданов Георгиев, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 1 181 392,57 лв., а именно:
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
сума в размер 4000 лв., представляваща левовата
равностойност на 100 дружествени дяла, всеки на
стойност по 40 лв., в „Заложна къща – Георгиев
и сие“ – ЕООД, ЕИК 201090006;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
сума в размер 2500 лв., представляваща левовата
равностойност на 25 дружествени дяла, всеки на
стойност по 100 лв., в „А енд Д – 2009“ – ООД,
ЕИК 200627058;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
чл. 62 ЗОПДНПИ от Георги Богданов Георгиев
сума в размер 200 лв., представляваща левовата
равностойност на 20 дружествени дяла, всеки
на стойност по 10 лв., в „Джордж хаус“ – ООД,
ЕИК 201380931;
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 5 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Георги Богданов Георгиев сума в размер 150 лв., получена
от продажбата на 15 дружествени дяла, всеки
на стойност по 10 лв., от капитала на „Джордж
хаус“ – ООД, ЕИК 201380931;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова и
Георги Богданов Георгиев сума в размер 1500 лв.,
която е получена от Албена Иванова Божанова
по изпълнително дело № 20128090400252 по описа
на ЧСИ Силвия Косева, рег. № 809;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова и Георги Богданов Георгиев сума в размер
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10 051,75 лв., получена от Албена Иванова Божанова
през 2015 г. по изпълнително дело № 20137280400922
по описа на ЧСИ Дияна Колева, рег. № 728, събрана по изпълнително дело № 20128100400099 на
ЧСИ, pег. № 810, Николай Ников;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
и Георги Богданов Георгиев вземането в размер
28 785,10 лв. на Албена Иванова Божанова срещу
„Велт Ин“ – ООД, с ЕИК 104671567, представляващи неолихвяеми вземания по изпълнително
дело № 20137280400922 по описа на ЧСИ, pег.
№ 728, Дияна Колева;
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 5 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова
Божанова и Георги Богданов Георгиев сума в размер 9500 лв., представляваща пазарната стойност
към момента на продажбата на лек автомобил
„БМВ 320“, рег. № ВТ4646ВР;
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 5 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова
Божанова и Георги Богданов Георгиев сума в размер 3500 лв., представляваща пазарната стойност
към момента на продажбата на лек автомобил
„Тойота рав 4“, рег. № ВТ3603ВС;
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 5 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова
Божанова и Георги Богданов Георгиев сума в размер 5900 лв., представляваща пазарната стойност
към момента на продажбата на лек автомобил
„КИА пиканто“, рег. № ВТ6595ВА;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 6080,23 лв., представляваща
касови вноски по сметка с IBAN BG83 BUIN
95611000074835 от Албена Иванова Божанова
през 2008 г. и 2009 г.;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 29 425 лв., представляваща
касови вноски по сметка с IB AN BG83 BUIN
95611000074835 от трети лица;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Георги Богданов Георгиев сумата в размер 160,60 лв., представляваща
извършен международен паричен превод „Money
Gram“ от трето лице;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 1800 лв., представляваща преводи от трети лица по сметка с IBAN
BG31CECB97901009679900;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в общ размер 6692,25 лв., представляваща изплатени суми по сметка с IBAN
BG31CECB97901009679900;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от А лбена Иванова Божанова сумата в общ размер 1464,95 лв., представляваща изплатени суми по сметка с IBAN
BG31CECB97901009679900 по изпълнителни дела;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 3000 лв., представляваща касова вноска по сметка с IBAN
BG63CECB97904009679901;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божа-
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нова сумата в общ размер 29 652,05 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG59FINV91501003742357;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в общ размер 4880 лв., представляваща преводи от трети лица по сметка с IBAN
BG59FINV91501003742357;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 1720 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
след 6.08.2007 г. от Георги Богданов Георгиев,
използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 440 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
след 6.08.2007 г. от Албена Иванова Божанова,
използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 1860 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Георги Богданов Георгиев, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 2670 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Албена Иванова Божанова, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от А лбена Иванова Божанова сумата в размер 20 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Радостин Георгиев Богданов, използвана за
погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 540 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Георги Богданов Георгиев, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 2882 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Албена Иванова Божанова, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от А лбена Иванова
Божанова сумата в размер 2843,45 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Албена Иванова Божанова, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 566 лв., пред-
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ставляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Радостин Георгиев Богданов, използвана за
погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 2272 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Албена Иванова Божанова, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 292 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Марияна Божанова, използвана за погасяване
на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 9110 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Радостин Георгиев Богданов, използвана за
погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 4420 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Георги Богданов Георгиев, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 2745 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Албена Иванова Божанова, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 3604 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Радостин Георгиев Богданов, използвана за
погасяване на кредитни задължения към банката;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от А лбена Иванова
Божанова сумата в размер 10 205 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Георги Богданов Георгиев, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 125 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Албена Иванова Божанова, използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 560 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Юлиян Гатев, използвана за погасяване на
кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Ивано-
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ва Божанова сумата в размер 700 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Радостин Георгиев Богданов, използвана за
погасяване на кредитни задължения към банката;
на основа н ие ч л. 63, а л. 2 , т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 1500 лв., представляваща касова вноска по сметка с IBAN
BG38FINV915010BGN0GP9F на парични средства
от Георги Богданов Георгиев използвана за погасяване на кредитни задължения към банката;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Георги Богданов Георгиев
сумата в размер 362,28 лв., представляваща преводи от трето лице чрез системата за международни
парични преводи „Money Gram“;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 3870,78 лв., представляваща
касови вноски по сметка с IBAN BG 29 BPBI
7931 10 4837 9401 на парични средства от Албена
Иванова Божанова в периода от 27.08.2007 г. до
2011 г., използвана за погасяване на кредитни
задължения към банката;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 4004,68 лв., представляваща
касови вноски по кредитна карта Amex Green,
издадена от „Юробанк България“ с титуляр Албена Иванова Божанова;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
сумата в размер 5835,49 лв., представляваща касови вноски за погасителни вноски по кредитна
карта VISA ELECTRON в периода от 27.08.2007 г.
до 27.01.2014 г., издадена от „Юробанк България“
с титуляр Албена Иванова Божанова;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
и Георги Богданов Георгиев сумата в общ размер
3200 лв., представляваща предоставените след
12.10.2007 г. и 2008 г. заеми съгласно протокол от
26.02.2014 г. по НОХД № 33 от 2014 г. по описа
на Великотърновския окръжен съд;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
и Георги Богданов Георгиев сумата в общ размер
3122,80 лв., представляваща реализиран доход от
престъпна дейност, установена по НОХД № 33
от 2014 г. по описа на ВТОС;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова сумата в размер 2378,80 лв., представляваща
главница по издадена запис на заповед, получена
по изпълнително дело № 20108090400556/2010 г.;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ вземане на Георги Богданов
Георгиев от Иван Недялков Тончев в размер
460 лв., представляващо неиздължена главница по
запис на заповед с дата на издаване 16.10.2009 г.;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ вземане на Георги Богданов
Георгиев в размер общо 550 лв., представляващо
неиздължена главница по запис на заповед с
дата на издаване 15.10.2010 г., дължима от Марин
Стефанов Маринов на Георги Богданов Георгиев;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ вземане на Албена Иванова

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Божанова в размер 1815 лв., представляващо главница по запис на заповед от 2008 г., дължима на
Албена Иванова Божанова от Йорданка Вълчева
Петкова, за удовлетворяването на което е било
образувано изпълнително дело № 20097280400013
по описа на ЧСИ Дияна Колева;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ вземане на Албена Иванова
Божанова в размер 300 лв. на Албена Иванова
Божанова от Мирослав Иванов Владимиров,
представляващо главница по запис на заповед;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
сумата в размер 330 лв., представляваща главница
по запис на заповед от 23.01.2008 г., събрана по
изпълнително дело № 20097280400280/2009 г. на
Дияна Колева – ЧСИ, с длъжник Лъчезар Веселинов Луканов;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Албена Иванова Божанова
сумата в размер 384 лв., представляваща главница по запис на заповед от 2007 г., изплатена
на Албена Иванова Божанова по изпълнително
дело № 20147280400041 на Дияна Колева – ЧСИ,
с длъжник Маргарита Кирилова Алексиева;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ вземане на Албена Иванова
Божанова в размер 2500 лв., представляващо главница по запис на заповед от 16.08.2007 г., дължима
на Албена Иванова Божанова от Николай Валентинов Сергеев, за удовлетворяването на което е
образувано изпълнително дело № 20097280400567
по описа на ЧСИ Дияна Колева;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Георги Богданов Георгиев сумата в размер 1760 лв., представляваща
получената от Георги Богданов Георгиев цена
за прехвърленото вземане съгласно договор за
цесия от 17.04.2012 г. между Георги Богданов
Георгиев – цедент, „Заложна къща – Георгиев и
Сие“ – ЕООД (представлявано и управлявано от
Георги Богданов Георгиев) – цесионер, и Красимир Пламенов Пъчев – цедиран длъжник;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Георги Богданов Георгиев сумата в размер 500 лв., представляваща
получената от Георги Богданов Георгиев цена
за прехвърленото вземане съгласно договор за
цесия от 23.05.2012 г. между Георги Богданов
Георгиев – цедент, „Заложна къща – Георгиев и
Сие“ – ЕООД (представлявано и управлявано от
Георги Богданов Георгиев) – цесионер, и Свилен
Недялков Адамов – цедиран длъжник;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ вземането на Георги Богданов Георгиев в размер 1150 лв., представляващо
главница по запис на заповед от 2.07.2009 г. на
Георги Богданов Георгиев от Димитър Василев
Тодоров;
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ вземането на Георги Богданов
Георгиев в размер 1100 лв., представляващо главница по запис на заповед от 1.12.2009 г. на Георги
Богданов Георгиев от Стефка Пенева Христова;
на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2,
чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 и с чл. 62 ЗОПДНПИ сумата
в размер 40 200 лв., представляваща паричната равностойност на придобития от „Джордж
хаус“ – ООД, ЕИК 201380931, недвижим имот
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съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 2, том 1, pег. 21, дело
№ 2/2011 г. (акт № 15, том 1, д. № 17/2011, вх. рег.
№ 72 от 6.01.2011 г. на СВ – Велико Търново),
който впоследствие е отчужден от дружеството.
Определя едномесечен срок от обнародването
на искането в „Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото, предмет на мотивираното искане, и встъпят в делото.
7517

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Олимпик“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на ККС
„Олимпик“ на 19.11.2017 г. в 11 ч. на Националния хиподрум – Банкя, конюшня 3 (източна),
при дневен ред: избор на нови членове на клуба,
промяна в устава и избор на нов управителен
съвет поради изтекъл мандат. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се
отлага с 1 час.
7540
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация за развитие на младежки инициативи – A.P.M.И.“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание
на 7.12.2017 г. в 9 ч. в офиса на сдружението в
София, ж. к. Хладилника, ул. Рилски езера 8 – 12,
ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя и УС за дейността и финансовото
състояние на сдружението за периода януари – октомври 2017 г.; 2. освобождаване от отговорност
на настоящия председател; 3. избор на нов председател; 4. членство – освобождаване на членове/
приемане на нови членове; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27
от устава събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 10 ч. и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
7583
4. – Управителният съвет на Асоциацията
на лекарите хомеопати в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.12.2017 г. в 18 ч. в София, ул. Иларион
Макариополски № 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на извършената работа през 2015 – 2016 г.;
2. финансов отчет за 2015 – 2016 г.; 3. разни.
7685
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на младия и иновативен предприемач“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква
годишно общо събрание на 12.12.2017 г. в 18 ч.
в София, Студентски град, ул. Акад. Жак Натан
№ 10, ап. 506, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на УС за дейността на
КМИП; 2. доклад на председателя на контролната
комисия на сдружението; 3. обсъждане на политиката за членство: приемане и отстраняване на
членове; промени в устава на КМИП; 4. избор
на управителен съвет и на председател на УС;
5. приемане на насоки за работа на сдружението през 2018 г.; 6. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение в
офиса на сдружението на посочения адрес.
7658
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4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Шахматен к луб – Булмекс – шах“ – Велико
Търново, на основание чл. 29 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.12.2017 г. в 16 ч. във Велико Търново, ул.
Г. С. Раковски № 31, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. приемане на годишни финансови отчети и годишни доклади за
дейността за периода 2010 – 2016 г.; 3. избор на
управителен съвет. При липса на кворум на основание чл. 30 от устава на сдружението и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
7668
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Йога“ – Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.11.2017 г. в 10,30 ч. в Павликени, ул. Димитър Благоев № 53, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
и освобождаване на членове на сдружението;
проект за решение: ОС приема направеното
от УС предложение; 2. вземане на решение за
освобождаване и избиране на членове на управителния съвет; проект за решение: ОС приема
направеното от УС предложение; 3. вземане на
решение за промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; проект за решение:
ОС приема направеното от УС предложение;
4. вземане на решение за промяна на текстове
в устава на сдружението; проект за решение:
ОС приема направеното от УС предложение; 5.
разни. Материалите за общото събрание са на
разположение в управлението на дружеството
на посочения адрес. Регистрацията на членовете
започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
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на 18.11.2017 г. в 11,30 ч. на посоченото място и
при същия дневен ред и се счита за законно, ако
присъстват една трета от членовете.
7657
64. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на месодайните породи говеда в
България – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 30.11.2017 г.
в 12 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, хотел „Национал“, при следния дневен
ред: 1. промяна в съставите и числеността на
ВКО, УС и КС; 2. промяна на устава на АРМПГБ
относно начина на свикване на извънредни и
редовни събрания на ОС и ВКО.
7680
65. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на месодайните породи говеда в
България – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно събрание на Върховния колективен орган (ВКО) на 30.11.2017 г. в 10 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, хотел
„Национал“, при следния дневен ред: 1. приемане
и освобождаване на членове на асоциацията; 2.
промяна по вид и размер на членския внос и
имуществени вноски; 3. обсъждане на организационни и други проблеми, които следва да бъдат
решени на това и/или на следващо събрание на
ВКО и/или на ОС; 4. обсъждане и приемане на
обща стратегия на асоциацията до 2020 г.
7681
Стефани Хушкова – ликвидатор на сдружение „Настоятелство при ОДЗ 5 „Пинокио“, в
ликвидация по ф. д. № 12 по описа за 2013 г. на
Хасковския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление Хасково, община Хасково, ул.
Брезник № 5, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори да предявят вземанията си
в шестмесечен срок от обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
7505

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
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