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София
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за допълнение на Закона за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
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Министерски съвет
 Постановление № 73 от 10 май 2018 г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2018 г. за работа с деца и ученици от
уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране
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 Постановление № 74 от 10 май 2018 г.
за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална
квалификация „юрист“, приета с Пос
тановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.
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 Постановление № 75 от 10 май 2018 г.
за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2000 г.
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 Постановление № 76 от 10 май 2018 г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
 Постановление № 77 от 11 май 2018 г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с

6

Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
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 Постановление № 78 от 14 май 2018 г.
за приемане на Наредба за критериите
и реда за избор на лечебни заведения за
болнична помощ, с които Национална
та здравноосигурителна каса сключва
договори

9

 Решение № 321 от 11 май 2018 г. за
удължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площта „Блок 1-7 Търнак“, разположена на територията
на областите Плевен и Враца
32
 Решение № 322 от 11 май 2018 г. за
предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище „Капу баир“,
разположено в землищата на с. Партизани и с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, и с. Трънак, община Руен, област Бургас, на „Пътища
и мостове“ – ЕООД, Варна
32
Министерство
на отбраната
 Наредба № Н-11 от 2 май 2018 г. за условията и реда за приемане на курсан
ти и военнослужещи във висшите военни училища
37

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за проти
водействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, приет
от 44-то Народно събрание на 11 май 2018 г.
Издаден в София на 14 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от
2018 г.; изм., бр. 20 и 21 от 2018 г.)
§ 1. В преходните и заключителните раз
поредби в § 4 се създава ал. 3:
„(3) Задължените лица по чл. 6, ал. 1 и
по § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби,
извън тези по ал. 1, подават декларацията за
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
за 2017 г. в срок до 8 юни 2018 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 14 май 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 11 май 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4914

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програ
ма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ – 22 538 760 лв., и
бюджетна програма „Развитие на способнос
тите на децата и учениците“ – 1 366 384 лв., по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предос
тавят по бюджетите на общините от централ
ния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимо
отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и нау
ката за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, чл. 282,
ал. 14, т. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 52а и § 1а,
ал. 1 и 3 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за ра
бота с деца и ученици от уязвими групи и за
кариерно ориентиране и консултиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери по бюджетите на общините за 2018 г.
в размер 23 905 144 лв. за работа с деца и
ученици от уязвими групи и за кариерно
ориентиране и консултиране, разпределени
по общини съгласно приложението.

Община

Банско
Белица
Благоевград

Средства
за работа
с деца и
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
2 760
28 040
49 760

Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
2 760
28 040
67 200
116 960
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Община

Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджиди
мово
Якоруда
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко
Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла (Варна)
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни
чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико
Търново
Горна
Оряховица

ДЪРЖАВЕН
Средства
за работа
с деца и
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
58 800
75 320
0
116 080
46 720
68 800
0
20 960
82 040
11
1
167
313
100
126

320
480
080
800
560
680

33
82
152
7
199
38
225
154
26
94
114
25
261
14
76
36

720
000
960
440
320
960
320
560
840
800
160
0
280
080
360
040
800

272
151
159
33

080
440
280
120

30 360

Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
58 800
75 320
0
116 080
46 720
68 800
0
20 960
82 040

56 000

67 200

56 000

11
1
167
369
100
126

320
480
080
800
560
680

33
82
152
7
199
38
225
154
26
94
114
25
328
14
76
36

720
000
960
440
320
960
320
560
840
800
160
0
280
280
360
040
800

272
151
159
33

080
440
280
120

86 360

90 680

90 680

Елена

51 160

51 160

Златарица

24 200

24 200

7 760

7 760

Лясковец

ВЕСТНИК

Община

Павликени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Балчик
Генерал
Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене

С Т Р. 3
Средства
за работа
с деца и
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
86 000
53
48
76
14
43
26
13
71
15
91
6
9
5
44
23
55
105
71
101
73
5
2
30
15
6
12
16
105
2
106

320
000
400
280
000
360
160
640
520
160
320
360
040
560
000
880
000
120
200
760
200
560
960
920
160
320
520
320
760
160

93
152
243
91
70
129
11
1
2
43
92
200
18

280
000
520
520
440
960
440
280
360
800
240
480
760

1 760

Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
86 000

44 799

44 799

44 799

33 599

44 799

53
48
76
14
43
26
13
116
15
91
6
9
5
44
23
55
105
115
101
73
5
2
30
15
6
57
16
105
2
106

320
000
400
280
000
360
160
439
520
160
320
360
040
560
000
880
000
919
200
760
200
560
960
920
160
119
520
320
760
160

93
185
243
91
70
129
11
1
2
43
92
245
18

280
599
520
520
440
960
440
280
360
800
240
279
760

1 760

С Т Р.
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Община

Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева
баня
Трекляно
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги
Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир

ДЪРЖАВЕН
Средства
за работа
с деца и
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
0
0
71 360
0
116 920
42 120
3 680

Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
0
0
71 360
0
33 599
150 519
42 120
3 680

0
0
0
120
720
600
120
400
680
560
280
320
160
960
440

0
0
0
120
319
600
120
400
680
560
280
320
160
960
440

53
86
248
45
34
83
111
94
46
22
71
89

61
53
121
2
20
6
72
178
42
640
44
133
72
152
4
2
2
58

0
760
160
200
640
240
0
400
560
840
160
240
360
960
640
560
480
080
0
880
0
240

14 800

33 599

44 799

67 200

53
120
248
45
34
83
111
94
46
22
71
89

61
53
165
2
20
6
72
178
42
707
44
133
72
152
4
2
2

44 799

103

0
760
160
999
640
240
0
400
560
840
160
440
360
960
640
560
480
080
0
880
0
039

14 800

ВЕСТНИК

Община

Трън
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни
Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Сопот
Стамболий
ски
Съединение
Хисаря
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Борово
Бяла (Русе)
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово

БРОЙ 41
Средства
за работа
с деца и
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
46 480
0
50 400

Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
46 480
0
50 400

118 440

118 440

110
34
78
77
43
342
20
83
161
47
47
383
69

110
34
78
77
43
410
20
83
161
47
47
383
69

197
51
841
160
181
47
180

166
11
23
43
108
71
30
89
16
5
26
45
62
34
19
97
62
19

160
800
560
840
760
800
400
360
120
880
960
760
840
0
0
800
560
320
680
360
040
320
0
560
120
960
800
200
040
640
880
960
160
880
480
240
280
880
480
920
160

67 200

56 000

11 200

56 000

197
51
897
160
181
47
180

166
11
23
43
108
71
30
101
16
5
26
45
62
34
19
153
62
19

160
800
560
840
760
000
400
360
120
880
960
760
840
0
0
800
560
320
680
360
040
320
0
560
120
960
800
200
040
640
080
960
160
880
480
240
280
880
480
920
160

БРОЙ 41

Община

Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна
Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Братя
Даскалови
Гурково

ДЪРЖАВЕН
Средства
за работа
с деца и
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
18 400
65 120
170 960
114 000
61 480
45 000
48 840
177 600
374 360
1 207 240
352 160
0
0
4 480
1 440
0
0
0
0
19 840
3 600
868 280
0
8 640
115 400
0

Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
18 400
65 120
170 960
114 000
33 599
95 079
45 000
48 840
177 600
374 360
44 799 1 252 039
352 160
0
0
4 480
1 440
0
0
0
0
44 799
64 639
3 600
190 398 1 058 678
0
8 640
115 400
0

23 200
34 480
0
21 920
40 120
0
215 680
0
32 600
0
3 600
0
61 720
219 160
1 120
0
2 640
0

23 200
34 480
0
21 920
40 120
0
215 680
0
32 600
0
3 600
0
61 720
219 160
1 120
0
2 640
0

118 560
67 280

118 560
67 280

ВЕСТНИК
Средства
за работа
с деца и
Община
ученици
от уязви
ми групи
(в лв.)
Гълъбово
47 320
Казанлък
246 040
Мъглиж
224 640
Николаево
145 000
Опан
15 720
Павел баня
157 600
Раднево
92 160
Стара Загора
510 600
Чирпан
190 480
Антоново
48 720
Омуртаг
124 520
Опака
4 400
Попово
59 680
Търговище
187 600
Димитров
град
210 200
Ивайловград
28 080
Любимец
84 080
Маджарово
8 760
Минерални
5 200
бани
Свиленград
80 840
Симеонов
град
129 400
Стамболово
34 080
Тополовград
41 960
Харманли
149 320
Хасково
318 040
Велики
Преслав
26 000
Венец
32 240
Върбица
75 680
Каолиново
44 480
Каспичан
58 760
Никола
Козлево
89 480
Нови пазар
67 440
Смядово
32 880
Хитрино
12 400
Шумен
125 520
Болярово
46 240
Елхово
48 680
Стралджа
220 800
„Тунджа“
238 400
Ямбол
431 760
Всичко
общини:
22 538 760
4900

С Т Р. 5
Средства
за кари
Всичко
ерно ори
средства
ентиране
за община
и консул
(в лв.)
тиране
(в лв.)
47 320
246 040
224 640
145 000
15 720
157 600
92 160
33 599
544 199
190 480
48 720
124 520
4 400
59 680
22 400
210 000
210
28
84
8

200
080
080
760

5 200
80 840

56 000

22 400

44 799

129
34
41
149
374

400
080
960
320
040

26
32
75
44
58

000
240
680
480
760

89
67
32
12
147
46
48
220
238
476

480
440
880
400
920
240
680
800
400
559

1 366 384 23 905 144

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за единните дър
жавни изисквания за придобиване на висш е
образование по специалността „Право“ и про
фесионална квалификация „юрист“, приета с
Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 35 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Параграф 7 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Наредбата влиза в сила от учебната
2019 – 2020 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4901

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
областните администрации, приет с Постанов
ление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и
96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и
80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99
от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60,
62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр.,
бр. 53 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2015 г.
и бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 23 към чл. 8, ал. 2
се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ числото
„3“ се заменя с „4“.
2. На ред „Заместник областни управители“
числото „2“ се заменя с „3“.
3. На ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „48“
се заменя с „49“.
§ 2. В приложение № 24 към чл. 8, ал. 2
се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ числото
„3“ се заменя с „4“.
2. На ред „Заместник областни управители“
числото „2“ се заменя с „3“.
3. На ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „33“
се заменя с „34“.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 3. В Устройствения правилник на Дър
жавната агенция за бежанците при Минис
терския съвет, приет с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 58 от
2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 55
от 2012 г., бр. 90 и 110 от 2013 г., бр. 36 и 78
от 2014 г., бр. 25 и 75 от 2015 г. и бр. 70 от
2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 4 числото „403“ се заменя
с „402“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 4:
а) в наименованието числото „403“ се
заменя с „402“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„45“ се заменя с „44“;
в) на ред „Дирекция „Управление на соб
ствеността и обществени поръчки“ числото
„20“ се заменя с „19“.
§ 4. В приложението към § 1 от допълни
телната разпоредба на Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г.,
бр. 36 от 2016 г. и бр. 44 и 45 от 2017 г.) чис
лото „286“ се заменя с „285“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4910

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образо
ванието и науката за 2018 г. в общ размер
13 800 000 лв., както следва:
1. 8 000 000 лв. за обезпечаване на разработ
ването на конкурси и програми за насърчаване
на научни изследвания в системата на висшето
образование и науката на Република България
чрез финансиране на конкурсен принцип;
2. 5 800 000 лв. за осигуряване на достъп
до информацията в електронната база данни
Science Direct, реферативната база данни Scopus
и аналитичната платформа SciVal, собственост
на Elsevier.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, по бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование – наука – бизнес, като
основа за развитие на икономика, базирана
на знанието“ – в размер 8 000 000 лв., и по
бюджетна програма „Координация и монито
ринг на научния потенциал за интегриране в
европейското изследователско пространство и
глобалната информационна мрежа“ – в размер
5 800 000 лв., по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
(2) Със сумата 13 800 000 лв. да се увели
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4911

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 11 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от
2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г.,
бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88 от 2015 г.
и бр. 86 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „наричан по-ната
тък „Регламент (ЕС) № 651/2014“ се заменят с
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„и Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията
от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент
(ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите
за пристанищните и летищните инфраструк
тури, праговете за уведомяване за помощи за
култура и опазване на културното наследство
и помощи за спортни и мултифункционални
инфраструктури за отдих, както и относно
схемите за регионална оперативна помощ за
най-отдалечените региони и за изменение на
Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на
изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L
156/1 от 20 юни 2017 г.), наричани по-нататък
„Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 2. В чл. 2а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. предприятие, срещу което съществува
неизпълнено разпореждане за възстановя
ване вследствие на предходно решение на
Комисията, с което помощта се обявява за
неправомерна и несъвместима с вътрешния
пазар;“.
§ 3. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Документи, удостоверяващи липсата
на парични задължения към държавата или
към община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗНИ и
липсата/наличието на неизплатени трудови
възнаграждения към работници и служите
ли, установени с влязло в сила наказателно
постановление по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗНИ,
се предоставят по служебен път от Нацио
налната агенция за приходите, общините и
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ по искане на агенцията.“
§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 3 думите „глава трета“
се заменят с „глава пета“.
§ 5. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) При прода жба или у чредяване на
ограничени вещни права върху недвижими
имоти на цени, по-ниски от пазарните, за
насърчаване на приоритетни инвестиционни
проекти:
1. в оценката по ал. 1 се записва разликата
между пазарната цена и продажната цена, като
последната не може да е по-ниска от данъч
ната оценка на имота; пазарната и данъчната
оценка на имота трябва да са актуални към
датата на извършване на разпоредителна
сделка с имота по чл. 31;
2. определената разлика по т. 1 представля
ва брутният грантеквивалент на държавната
помощ за изпълнение на изискванията за
предоставяне на регионалната инвестиционна
помощ по чл. 53 и се вписва в договора по
чл. 31, ал. 1;
3. помощта се счита за прозрачна по смисъла
на чл. 5, параграф 2, буква „к“ от Регламент
(ЕС) № 651/2014.“
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „§ 1,
т. 1“ се заменят с „§ 1, т. 7“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Извън случаите по ал. 1, т. 1 – 4 фи
нансовата помощ не представлява държавна
помощ и когато се предоставя в съответствие
с други разпоредби на Европейското законо
дателство.“
§ 7. В чл. 39, ал. 1 думите „чл. 7“ се заме
нят с „чл. 22“.
§ 8. В чл. 40, ал. 4 думите „инвеститорът
или“ и „проектирането и“ се заличават.
§ 9. В чл. 46, ал. 1, т. 2 след думите „пътни
разноски“ се поставя запетая и се добавя „раз
ходи за настаняване“, а след думите „проекта
за обучение“ текстът докрая се заличава.
§ 10. В чл. 48, ал. 1, изречение първо ду
мите „чл. 7“ се заменят с „чл. 22“.
§ 11. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Минист ърът на икономиката и ли
упълномощеното от него длъжностно лице
по ал. 1 поддържа и съхранява цялата инфор
мация и придружаващата я документация за
извършените действия по предоставеното фи
нансово подпомагане в сроковете и за целите,
предвидени в Закона за държавните помощи.
Информацията за предоставените по реда на
тази глава средства за финансово подпомагане
се съхранява за период 10 години от датата
на предоставянето на финансирането или от
датата на предоставянето на последната помощ
по схемата, което от двете настъпи по-късно.“
2. В ал. 3, изречение първо думата „кон
трола“ се заменя с „мониторинга“.
§ 12. В чл. 54, ал. 6, изречение първо след
думите „За помощи, предоставени“ се добавя
„на големи предприятия“.
§ 13. В чл. 58 т. 1 се изменя така:
„1. бенефициери, извършили преместване
към предприятието, в което предстои да се
осъществи първоначалната инвестиция, за
която се иска помощ, през двете години,
предхождащи заявлението за помощ, като
бенефициерите се ангажират да не правят това
за период до две години след приключването
на първоначалната инвестиция, за която се
иска помощ;“.
§ 14. В чл. 59, ал. 2 думите „§ 1, т. 3“ се
заменят с „§ 1, т. 15“.
§ 15. В чл. 60, ал. 3 думите „чл. 7“ се за
менят с „чл. 22“.
§ 16. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Минист ърът на икономиката и ли
упълномощено от него лице или друг орган
на изпълнителната власт, предоставящ помо
щта, предоставя информация на министъра
на финансите по Закона за държавните помо
щи относно помощите, представени по реда
на тази глава, включително информация за
статута на предприятието.“
2. В ал. 4, изречение второ думата „кон
трола“ се заменя с „мониторинга“.
§ 17. В чл. 61в, ал. 3 се създава т. 5:
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„5. ползвана през предходни години мярка
по чл. 22д от ЗНИ за насърчаването на друг
сертифициран инвестиционен проект на пред
приятието-заявител или друго предприятие, с
което то формира група предприятия.“
§ 18. В чл. 61г се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „сертификат за клас
инвестиция по чл. 3“ се добавя „или за при
оритетен инвестиционен проект по чл. 63“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Средствата по ал. 1 се отпускат, както
следва:
1. ежегодно през периода на прилагане
на мярката, като датата на отпускане е след
31 март на текущата година, за възстановяване
на реално направените за предходната година
вноски по ал. 1 при спазване разпоредбите
на чл. 22д, ал. 1, т. 3 – 5 и ал. 2 от ЗНИ, или
2. еднократно след края на периода на
прилагане на мярката, като датата на отпус
кане е след 31 март на текущата година, за
възстановяване на реално направените за
предходните години на прилагане на мярката
вноски по ал. 1 при спазване разпоредбите на
чл. 22д, ал. 1, т. 3 – 5 и ал. 2 от ЗНИ.“
3. В ал. 6 след думите „31 март на след
ващата година“ се поставя тире, добавя се
„в случаите по ал. 4, т. 1, или на годината
на еднократно отпускане на средствата – в
случаите по ал. 4, т. 2“ и се поставя запетая.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Средствата по ал. 1 се отпускат с при
оритет на бенефициери (на равнище група),
които до момента не са ползвали мярката
по чл. 22д от ЗНИ за изпълнението на други
свои сертифицирани проекти.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 26 и 27:
„26. „Преместване“ означава прехвърлянето
на същата или на подобна дейност или на част
от нея от предприятие в една от договарящите
страни по Споразумението за ЕИП (първо
начално предприятие) към предприятието,
в което се извършват подпомаганите инвес
тиции, на територията на друга договаряща
страна по Споразумението за ЕИП (подпо
магано предприятие). Прехвърляне е налице,
когато продукт или услуга в първоначалното
и в подпомаганото предприятие поне отчасти
преследва същите цели и отговаря на търсенето
или на нуждите на едни и същи клиенти и
води до загуба на работни места в същата или
подобна дейност в едно от първоначалните
предприятия на бенефициера в ЕИП.
27. „Група предприятия“ са свързани пред
приятия по смисъла и при условията на При
ложение 1 към Регламента (ЕС) № 651/2014.“
§ 20. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В Секция I текстът след раздел 7 се
изменя така:
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„
По отношение на информацията в Секция І, моля приложете:
За заявител юридическо лице, клон
и едноличен търговец:

За заявител физическо лице:

Свидетелство за съдимост (когато може да бъде
издадено в България или в страна – членка на ЕС)
или клетвена декларация (в останалите случаи),
издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния
срок за предоставянето му (оригинал или нотариално заверено копие), за чуждестранни граждани:
– еднолични собственици на капитала;
– управители;
– членове на управителните органи, а в случай че
членове са юридически лица – за техните предста
вители в управителния орган.
Свидетелствата за съдимост за български граждани,
попадащи в посочените категории, се събират по
служебен път.

1. Копие от документ за самоличност.
2. Документ, удостоверяващ липсата:
а) на парични задължения, свързани с плащането
на вноски за социалното осигуряване;
б) на данъци съгласно правните норми на държа
вата, в която заявителят е установен.
3. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано
от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето
му, в случаите, когато заявителят е чуждестранен
гражданин.
В случаите, когато заявителят е български гражданин, свидетелствата за съдимост се събират по
служебен път.

2. В Секция IV „Насърчителни мерки“,
раздел 1, т. 3.1.2 след думите „решение на
общинския съвет“ се добавя „или документ
от кмета на общината“.
3. В Секция V „Деклариране на обстоятел
ства“ т. 9 се изменя така:
„9. Представляваният от мен/нас заявител
потвърждава, че не е извършвал преместване
по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните
разпоредби на Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите към
предприятието, в което предстои да се осъ
ществи първоначалната инвестиция, за която
се иска помощ, през двете години, предхожда
щи заявлението за помощ, и се ангажира да
не прави това за период до две години след
приключването на първоначалната инвести
ция, за която се иска помощ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Схемата за регионална инвестицион
на помощ и схемата за помощ за обучение,
освободени от задължението за уведомяване
по Регламент (ЕС) № 651/2014, не се прила
гат от 10 януари 2018 г. до привеждането на
правилника в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 651/2014.
§ 22. (1) Изменените схема за регионална
инвестиционна помощ и схема за помощ за
обучение влизат в сила едновременно с вли
зането в сила на постановлението.
(2) В срок до 3 работни дни от влизането
в сила на постановлението министърът на
икономиката изготвя информация във фор
мата съгласно Приложение II към Регламент
(ЕС) № 651/2014 относно измененията на схе
мата за регионална инвестиционна помощ и
схемата за обучение, която се предоставя на
Европейската комисия по реда на чл. 29 от
Закона за държавните помощи.
§ 23. За инвестиционните проекти, за които
до изтичането на 9 януари 2018 г. на шестме
сечния период на приспособяване по § 21 е

“
подадено заявление или е издаден сертификат
за инвестиция от клас А, клас Б или приори
тетен инвестиционен проект, насърчителните
мерки, представляващи държавна помощ,
се прилагат, ако са изпълнени условията на
Регламент (ЕС) № 651/2014.
§ 24. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4922

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 14 МАЙ 2018 Г.

за приемане на Наредба за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за болнична
помощ, с които Националната здравноосигу
рителна каса сключва договори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за кри
териите и реда за избор на лечебни заведения
за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна каса сключва договори.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за критериите и реда за избор на лечебни
заведения за болнична помощ, с които Нацио
налната здравноосигурителна каса сключва
договори
Чл. 1. (1) С наредбата се определят кри
териите и редът, по които директорите на
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
правят избор на лечебни заведения за болнич
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на помощ или техни обединения, с които да
сключат договори в областите, в които броят
на леглата за болнично лечение надвишава
конкретните потребности от брой легла по
видове, определени с Националната здравна
карта.
(2) Изборът на лечебните заведения за бол
нична помощ или техни обединения по ал. 1
се осъществява при спазването на следните
принципи:
1. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация;
2. пропорционалност;
3. публичност и прозрачност.
Чл. 2. (1) Директорите на РЗОК осъщест
вяват избор на лечебни заведения за болнична
помощ или техни обединения, с които да
сключат договор за дейности в обхвата на
пакета от здравни дейности по:
1. клинични пътеки;
2. амбулаторни процедури;
3. клинични процедури;
4. комплексно лечение на заболявания.
(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в
случаите, когато:
1. броят на леглата за активно лечение по
видове медицински дейности в съответната
област надвишава броя на леглата за актив
но лечение по съответния вид медицинска
дейност, посочени в Националната здравна
карта за съответната област;
2. броят на леглата за продължително
лечение в съответната област надвишава
броя на леглата за продължително лечение,
посочени в Националната здравна карта за
съответната област;
3. броят на леглата за рехабилитация над
вишава броя на леглата за рехабилитация,
посочени в Националната здравна карта за
съответната област.
(3) Директорът на РЗОК извършва избора
по ал. 1 между лечебните заведения за бол
нична помощ и/или техни обединения, които
са подали заявление до РЗОК за сключване
на договор в сроковете по чл. 59а от Закона
за здравното осигуряване.
(4) Процедурата за избор по ал. 1 не се
осъществява, когато в сроковете по чл. 59а от
Закона за здравното осигуряване е подадено
заявление само от едно лечебно заведение за
съответния вид медицинска дейност.
(5) Директорът на РЗОК в случай на не
обходимост може да поиска от националната
комисия по чл. 32, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения разяснение относно надвишаването
на конкретните потребности от брой легла
за болнично лечение по ал. 2, установено с
Националната здравна карта в съответната
област. Националната комисия предоставя
разяснението в 3-дневен срок от постъпването
на искането.
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Чл. 3. Изборът на лечебно заведение по
чл. 2, което осъществява активно лечение,
се извършва въз основа на резултатите от
оценяване на лечебното заведение в следната
последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор
с Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване на изпълнението на крите
рии, които са общи за лечебното заведение
и включват:
а) своевременност и непрекъснатост на
диагностично-лечебния процес;
б) комплексност на диагностично-лечеб
ните дейности;
в) обем и сложност на диагностично-ле
чебните дейности;
г) качество на диагностично-лечебните
дейности;
д) удовлетвореност на пациентите от оказ
ваните от лечебното заведение медицински
дейности;
3. оценяване изпълнението на критерии,
които са специфични за конкретната меди
цинска дейност и включват:
а) своевременност и непрекъснатост на
конкретната медицинска дейност;
б) комплексност при осъществяване на
конкретната медицинска дейност;
в) обем и сложност на конкретната меди
цинска дейност;
г) качество на осъществяваната конкретна
медицинска дейност.
Чл. 4. При неизпълнение на едно от задъл
жителните условия по чл. 3, т. 1 лечебното
заведение не участва в избора и оценяването
му не се извършва по общите и специфичните
критерии съгласно чл. 3, т. 2 и 3.
Чл. 5. (1) Оценяването по общите за ле
чебното заведение критерии по чл. 3, т. 2 се
извършва въз основа на индикаторите, посо
чени в приложение № 1. При установяване на
изпълнението на всеки един от индикаторите
се определя съответният брой точки. Общата
оценка на лечебното заведение се формира
като сбор от получените точки.
(2) В случаите, когато се оценява лечебно
заведение, осъществяващо дейност на повече
от един адрес в едно населено място, или
обединение от лечебни заведения, осъщест
вяващи дейност на територията на едно насе
лено място, оценяването по приложение № 1
се извършва за дейността на цялото лечебно
заведение/обединение.
(3) В случаите, когато се оценява лечебно
заведение, осъществяващо дейност на повече
от един адрес в различни населени места, или
обединение от лечебни заведения, осъществя
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ващи дейност на територията на повече от едно
населено място, оценяването по приложение
№ 1 се извършва за дейността, осъществявана
на всеки един адрес поотделно, съответно за
всяко от лечебните заведения, участващи в
обединението, поотделно. В тези случаи из
пълнението на индикаторите, отбелязани със
знак „*“, се установява, като тези индикато
ри се прилагат по отношение на лечебното
заведение/обединението като цяло.
Чл. 6. (1) Оценяването по специфичните
за конкретната медицинска дейност крите
рии по чл. 3, т. 3 се извършва въз основа на
индикаторите, посочени в приложение № 2.
При установяване на изпълнението на всеки
един от индикаторите се определя съответният
брой точки. Общата оценка за конкретната
медицинска дейност се формира като сбор от
получените точки.
(2) В случаите, когато се оценява лечебно
заведение, осъществяващо дейност на повече
от един адрес, или обединение от лечебни
заведения, оценяването по приложение № 2
се извършва за дейността, осъществявана
на всеки един адрес, съответно за всяко от
лечебните заведения, участващи в обедине
нието, поотделно.
Чл. 7. (1) Крайната оценка за конкретната
медицинска дейност се формира въз основа
на общата оценка на лечебното заведение/
обединението по чл. 5 и общата оценка за
конкретната медицинска дейност по чл. 6 при
относителна тежест на оценката по чл. 5 и на
оценката по чл. 6 в съотношение 30:70.
(2) Крайната оценка по ал. 1 за лечебните
заведения, осъществяващи дейност на повече
от един адрес в различни населени места, и
обединенията от лечебни заведения, осъщест
вяващи дейност на територията на повече от
едно населено място, се формира за дейност
та на всеки един от адресите, съответно за
всяко от лечебните заведения, участващи в
обединението, поотделно.
Чл. 8. (1) Класирането на лечебните заве
дения/обединения се осъществява в низходящ
ред въз основа на крайната оценка по чл. 7,
като лечебното заведение/обединението с найвисока крайна оценка получава позиция 1, а
всяко следващо получава позиция, по-голяма
с единица от определената позиция на пред
ходното в класирането лечебно заведение/
обединение.
(2) В случаите, когато за две или повече
лечебни заведения/обединения се формира
еднаква крайна оценка по чл. 7, те получават
еднаква позиция, а следващото след тях лечеб
но заведение/обединение получава позиция,
съответна на поредността му в класирането.
(3) За лечебните заведения/обединения,
получили еднаква позиция в класирането,
се извършва оценяване и по допълнителни
индикатори на критерия за качество на осъ
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ществяваната конкретна медицинска дейност
съгласно приложение № 3. Оценката се фор
мира като сбор от получените точки.
(4) Когато конкретната медицинска дейност
е хирургична, освен оценяването по ал. 1
се извършва и оценяване по допълнителни
индикатори на критерия за обем и сложност
на осъществяваната конкретна медицинска
дейност съгласно приложение № 4. Оценката
се формира като сбор от получените точки.
(5) В случаите по ал. 3 за лечебните за
ведения/обединения с еднаква позиция се
формира нова крайна оценка като сбор от
крайната оценка по чл. 7 и оценката на до
пълнителните индикатори по приложение
№ 3 или приложения № 3 и 4.
(6) В зависимост от получената нова крайна
оценка по ал. 5 лечебните заведения/обедине
ния се класират последователно, като лечебното
заведение/обединение с най-висока нова крайна
оценка запазва позицията, определена по ал. 1,
а всяко следващо получава позиция, по-го
ляма с единица от определената позиция на
предходното в класирането лечебно заведение.
Чл. 9. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които осъществяват активно лечение
и са заявили, че са разположени в райони
със затруднен достъп на населението до ме
дицинска помощ, в областите, в които броят
на леглата за болнично лечение надвишава
конкретните потребности от брой легла по
видове, определени с Националната здравна
карта, се оценяват само по критериите и ин
дикаторите по приложения № 5 и 6.
(2) Оценяването по ал. 1 се извършва в
следната последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор с
НЗОК съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване по критерия за затруднен дос
тъп на населението до медицинска помощ въз
основа на индикаторите по приложение № 5;
3. оценяване по общите за лечебното за
ведение критерии за:
а) своевременност и непрекъснатост на
диагностично-лечебния процес;
б) комплексност на диагностично-лечеб
ните дейности;
в) обем и сложност на диагностично-ле
чебните дейности;
г) удовлетвореност на пациентите от оказ
ваните от лечебното заведение медицински
дейности.
(3) Оценяването по общите за лечебното
заведение критерии по ал. 2, т. 3 се извършва
само ако лечебното заведение е формирало
общ брой точки от оценяването по критерия
за затруднен достъп на населението до меди
цинска помощ по ал. 2, т. 2 над 5.
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(4) Оценяването по общите за лечебното
заведение критерии по ал. 2, т. 3 се извърш
ва въз основа на индикаторите, посочени в
приложение № 6. При установяване на из
пълнението на всеки един от индикаторите
се определя съответният брой точки. Общата
оценка на лечебното заведение се формира,
като броят на получените точки се раздели на
максималния брой точки и се умножи по 100.
(5) Директорът на РЗОК сключва договор с
всички лечебни заведения, които са получили
обща оценка по ал. 4 над 50.
Чл. 10. (1) Изборът на лечебно заведение
по чл. 2, което осъществява продължително
лечение, се извършва въз основа на резулта
тите от оценяване на лечебното заведение в
следната последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор с
НЗОК съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване на изпълнението на критерия
за обем и сложност на лечебно-диагностич
ните дейности въз основа на индикаторите,
посочени в приложение № 7.
(2) При установяване на изпълнението
на всеки един от индикаторите се определя
съответният брой точки. Крайната оценка
се формира като сбор от получените точки.
(3) Класирането на лечебните заведения/
обединенията се осъществява в низходящ ред
на базата на крайната оценка по ал. 2, като
лечебното заведение/обединението с най-висо
ка крайна оценка получава позиция 1, а всяко
следващо получава позиция, по-голяма с еди
ница от определената позиция на предходното
в класирането лечебно заведение/обединение.
(4) В случаите, когато за две или повече
лечебни заведения/обединения се формира
еднаква крайна оценка по ал. 2, те получават
еднаква позиция, а следващото лечебно заведе
ние/обединение получава позиция, съответна
на поредността му в класирането.
Чл. 11. (1) Изборът на лечебно заведение
по чл. 2, което осъществява рехабилитация,
се извършва въз основа на резултатите от
оценяване на лечебното заведение в следната
последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор с
НЗОК съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване на изпълнението на критерия
за обем и сложност на лечебно-диагностич
ните дейности въз основа на индикаторите,
посочени в приложение № 8.
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(2) При установяване на изпълнението
на всеки един от индикаторите се определя
съответният брой точки. Крайната оценка
се формира като сбор от получените точки.
(3) Класирането на лечебните заведения/
обединения се осъществява в низходящ ред
на базата на крайната оценка по ал. 2, като
лечебното заведение/обединението с най-висо
ка крайна оценка получава позиция 1, а всяко
следващо получава позиция, по-голяма с еди
ница от определената позиция на предходното
в класирането лечебно заведение/обединение.
(4) В случаите, когато за две или повече
лечебни заведения/обединения се формира
еднаква крайна оценка по ал. 2, те получават
еднаква позиция, а следващото в класиране
то лечебно заведение/обединение получава
позици я, съответна на поредност та му в
класирането.
Чл. 12. (1) За осъществяване на избора по
чл. 2, ал. 1 директорът на РЗОК назначава ко
мисия, която в 15-дневен срок от постъпването
на заявлението по чл. 59а, ал. 1 от Закона за
здравното осигуряване извършва проверка на
място в лечебното заведение за установяване
на изпълнението на определените в приложе
ния № 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 индикатори.
(2) В комисията по ал. 1 участват предста
вители на съответната РЗОК и на съответната
регионална здравна инспекция (РЗИ).
(3) За извършената проверка комисията по
ал. 1 съставя протокол по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, който се представя
на ръководителя на лечебното заведение и
на директора на РЗОК в двудневен срок от
извършването на проверката.
Чл. 13. (1) За оценяване на допълнителните
индикатори по приложение № 3 директорът
на РЗОК изисква становище от Изпълнителна
агенция „Медицински одит“.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ извършва проверка в лечебното заве
дение и изразява становище за изпълнението
на допълнителните индикатори по приложе
ние № 3 в 5-дневен срок от постъпването на
искането по ал. 1.
(3) За оценяване по критериите и на инди
каторите по приложения № 5 и 6 директорът
на РЗОК може да поиска информация от реги
оналните здравни инспекции, от Националния
център по обществено здраве и анализи и от
Националния статистически институт.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя
на директора на РЗОК в 3-дневен срок от
постъпването на искането по ал. 3.
Чл. 14. Директорът на РЗОК може да поиска
от лечебните заведения по чл. 2, ал. 3 в опре
делен от него срок да представят допълнителни
документи за оценяване на изпълнението на
критериите и на индикаторите за оценка по
тази наредба.
Чл. 15. (1) Резултатите от оценяването и кла
сирането на лечебните заведения или техните
обединения по чл. 5 – 8 за всяка медицинска
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дейност се вписват в таблица за оценка на
лечебните заведения съгласно приложение
№ 9. Таблицата се публикува на интернет
страницата на съответната РЗОК.
(2) За всяко лечебно заведение/обединение в
таблицата по ал. 1 се определя броят на леглата,
използвани за изпълнение на обема дейности
съгласно договора на лечебното заведение с
РЗОК за предходната календарна година при
100 на сто използваемост на леглата.
(3) За лечебните заведения/обединения,
подали заявление за сключване на договор за
медицински дейности, които не са били изпъл
нявани по договор с РЗОК през предходната
календарна година, се определя прогнозен
брой легла за изпълнение на обема медицин
ски дейности при 100 на сто използваемост.
(4) При определяне на прогнозния брой
легла по ал. 3 директорът на РЗОК изисква
становище от комисията по чл. 32, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения по реда на чл. 2,
ал. 5 относно установеното с Националната
здравна карта надвишаване на потребностите
от легла за болнично лечение за конкретната
медицинска дейност в съответната област.
(5) В случаите, когато броят на леглата,
определени по реда на ал. 2 – 4, в лечебни
те заведения не надвишава определените в
Националната здравна карта потребности от
болнични легла за конкретната медицинска
дейност, директорът на РЗОК сключва до
говор с лечебните заведения/обединения на
територията на областта, които са осигурили
необходимия брой легла за болнично лече
ние за изпълнение на договорения обем от
медицински дейности, като вземе предвид
използваните легла по договора на съответно
то лечебно заведение с РЗОК за предходната
календарна година.
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(6) В случаите, когато броят на леглата,
определени по реда на ал. 2 – 4, в лечебните
заведения надвишава определените в На
ционалната здравна карта потребности от
болнични легла за конкретната медицинска
дейност, директорът на РЗОК сключва договор
с лечебните заведения/обединенията на тери
торията на областта, които са осигурили брой
легла за болнично лечение за изпълнение на
договорения обем от медицински дейности,
като взема предвид използваните легла по
договора на съответното лечебно заведение
с РЗОК за предходната календарна година.
(7) Договорите по ал. 6 се сключват с
лечебните заведения/обединения по реда на
тяхната позиция в класирането до достигане
на броя легла за болнично лечение, определени
в Националната здравна карта.
Чл. 16. (1) Резултатите от оценяването и
класирането на лечебните заведения или тех
ните обединения по чл. 10 и 11 се вписват в
таблица за оценка на лечебните заведения или
техните обединения за дейности по продъл
жително лечение и рехабилитация съгласно
приложение № 10. Таблицата се публикува на
интернет страницата на съответната РЗОК.
(2) Директорът на РЗОК сключва договор
с лечебните заведения/обединенията по ал. 1
по реда на тяхната позиция в класирането
до достигане на необходимия брой легла за
болнично лечение за изпълнение на обема
от медицински дейности, но не повече от
броя легла за болнично лечение, определени
в Националната здравна карта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 34а от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания за прилагането на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 5

Индикатори за оценка на общите критерии за лечебните заведения за болнична помощ, които
осъществяват активно лечение
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

1. Своевременност и не
прекъснатост
на диагнос
тично-лечеб
ния процес

1.1. Наличие на
разкрито спешно
отделение или
организиран каби
нет/зона за 24-ча
сов непрекъснат
прием на спешни
пациенти

Наличие в разрешението
за осъществяване на ле
чебна дейност на Спешно
отделение или установено
при проверка наличие
на обособена територия,
осигурен по график отго
ворен персонал,
в т. ч. лекар, и регла
ментирана организация
за прием на спешни па
циенти в Правилника за
устройството, дейността и
вътрешния ред на лечеб
ното заведение

Начин на
установяване
Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност;
Протокол от про
верка на РЗИ и
РЗОК

Измерител
Липсва;
Наличие на Спешно
отделение от I ниво
на компетентност
или организиран
кабинет/зона за
24-часов непрекъснат прием на спеш
ни пациенти;
Наличие на Спешно
отделение с II ниво
на компетентност;
Наличие на Спешно
отделение с III ниво
на компетентност

Точки
0 т.
1 т.

2 т.
3 т.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Индикатори

Описание/начин на
Начин на
изчисляване
установяване
1.2. Относителен
Броят на пациентите, хос Справка от Ин
дял на пациентите, питализирани по спеш
формационната
хоспитализирани
ност, умножен по 100,
система на НЗОК
по спешност по
разделен на общия брой
договорени кли
на хоспитализираните
нични пътеки и
болни
процедури (КПП),
за предходната ка
лендарна година
1.3. Относителен
Броят на пациентите, хос Справка от Ин
дял на пациентите, питализирани по спеш
формационната
хоспитализирани
ност в почивни дни и в
система на НЗОК
по спешност в
часовия пояс от 20,00 ч.
почивни дни и в
до 8,00 ч., умножен по
часовия пояс от
100, разделен на общия
20,00 ч. до 8,00 ч., брой на хоспитализирани
от всички спешни те по спешност болни
хоспитализации за
предходната ка
лендарна година
1.4. Брой на
Брой на разкритите кон Протокол от про
консултативните
султативни кабинети,
верка на РЗИ и
кабинети, медико- медико-диагностичните и РЗОК
диагностичните
медико-техническите ла График
и медико-техни
боратории и отделенията
ческите лаборато без легла, ползвани по
рии и на отделе
договор на територията
нията без легла с на лечебното заведение,
осигурен 24-часов с осигурен непрекъс
режим на работа
нат режим на работа, в
т. ч. постоянно наличен
в лечебното заведение
квалифициран медицин
ски персонал съгласно
съответния медицински
стандарт
1.5. Брой на кли
Брой на разкритите кли Протокол от про
никите и отделе
ники и отделения с легла верка на РЗИ и
нията с легла с
с осигурено 24-часово
РЗОК
24-часово наличие постоянно присъствие
График
на квалифициран на квалифициран меди
медицински пер
цински персонал, в т. ч.
сонал
дежурен лекар и друг
медицински персонал,
определен в съответния
медицински стандарт

1.6.* Своевремен
ност и непрекъс
натост на снаб
дяването с лекар
ствени продукти
и медицински
изделия

Наличие на осигурени
условия за снабдяване
за лекарствени продукти
и медицински изделия в
болнична аптека с непре
къснат режим на работа

Протокол от про
верка на РЗИ и
РЗОК
График
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Измерител

Точки

До 1 %;
От 1 до 10 %;
От 11 до 20 %;
От 21 до 30 %;
Над 30 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

До 5 %;
От 5 до 10 %;
От 11 до 20 %;
Над 20 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

Липсват;
От 1 до 2, но не
включват едновре
менно клинична ла
боратория и образна
диагностика;
От 2 до 3, в т. ч.
клинична лаборато
рия и образна диаг
ностика;
Над 3, в т. ч. кли
нична лаборатория
и образна диагнос
тика

0 т.
1 т.

Липсва;
До 2, но не включ
ват едновременно
1 терапевтична и
1 хирургична специ
алност, определени
в Националната
здравна карта;
От 2 до 4 (в т. ч.
най-малко 1 тера
певтична и 1 хирур
гична специалност);
Над 4 (в т. ч. наймалко 1 терапевтична и 1 хирургична специалност)
Липсва болнична
аптека;
Наличие на болнич
на аптека без не
прекъснат 24-часов
режим на работа;
Наличие на бол
нична аптека с не
прекъснат 24-часов
режим на работа и
постоянно наличен
в лечебното заведе
ние персонал

0 т.
1 т.

2 т.

3 т.

2 т.

3 т.

0 т.
1 т.

2 т.
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Критерии
2. Комп
лексност на
диагностич
но-лечебните
дейности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване
2.1.* Брой на
Брой на разрешените
разрешените дей дейности по различни
ности по различни клинични медицински
клинични меди
специалности, по които
цински специал
има разкрити болнични
ности
структури (клиники/отде
ления) съгласно разреше
нието за осъществяване
на лечебна дейност
2.2. Наличие на
Наличие на разкрита
структура за ин
структура за интензивно
тензивно лечение лечение

Начин на
установяване
Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

2.3.* Наличие на
осъществявани
дейности по кли
нични специално
сти с терапевтичен
и хирургичен про
фил, определени
в Националната
здравна карта

Наличие на разрешени
дейности и разкрити
структури с легла по
най-малко една терапев
тична и една хирургична
специалност, определени
в Националната здравна
карта

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

2.4.* Наличие на
разрешени дей
ности по диагно
стика и лечение
на пациенти с раз
личен възрастов
профил

Наличие на разрешени
дейности и разкрити
структури с легла за лече
ние на деца и възрастни

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

2.5.* Брой на раз
решените меди
ко-диагностични
дейности по раз
лични медицински
специалности

Брой на разрешените
медико-диагностични
дейности по различни ме
дицински специалности,
по които има разкрити
болнични структури (ла
боратории/отделения без
легла и консултативни
кабинети) на територията
на лечебното заведение

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност
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Измерител

Точки

До 2;
От 3 до 5;
От 6 до 10;
Над 10

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

Липсва;
Наличие на раз
крита структура за
интензивно лечение
с II ниво на компе
тентност;
Наличие на раз
крита структура за
интензивно лечение
с III ниво на компе
тентност
Липсва;
До 1 терапевтична и
1 хирургична специ
алност;
Повече от 1 тера
певтична и 1 хирур
гична специалност, в
т. ч. хирургия;
Повече от 3 тера
певтични и 3 хирур
гични специалности,
в т. ч. педиатрия,
кардиология, хирур
гия, ортопедия и
травматология
Липсват разкрити
структури за ле
чение на деца до
18-годишна възраст;
В част от болнични
те структури се про
вежда лечение на
деца до 18-годишна
възраст;
Разкрити структури/
дейности по педи
атрия
Липсват;
От 1 до 2;
Над 2, в т. ч. кли
нична лаборатория
и образна диагнос
тика;
Над 5, в т. ч. кли
нична лаборатория
и образна диагно
стика, микробиоло
гия, обща и клинич
на патология;
Над 7, в т. ч. кли
нична лаборатория,
образна диагности
ка, микробиология,
вирусология, обща и
клинична патология

0 т.
1 т.

3 т.

0 т.
1 т.
2 т.

3 т.

0 т.

1 т.

2 т.

0 т.
1 т.
2 т.

3 т.

4 т.

С Т Р.

16

Критерии

3. Обем и
сложност на
диагностич
но-лечебните
дейности
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ВЕСТНИК
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Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

Начин на
установяване

2.6.* Относителен
дял на разкрити
клиники и отделе
ния с легла с найвисоко ниво (III)
на компетентност

Броят на разкритите
клиники и отделения с
легла/осъществявани
дейности по клинични
медицински специалнос
ти с най-високо (III)
ниво на компетентност,
умножен по 100 и раз
делен на общия брой на
разкритите клиники и от
деления с легла/дейности
по клинични медицински
специалности

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

Липсват;
До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

2.7.* Относителен
дял на разкрити
медико-диагнос
тични и медикотехнически лабо
ратории и отде
ления без легла с
най-високо (III)
ниво на компе
тентност.
Индикаторът се
прилага само за
структури, които
имат определено
ниво на компе
тентност съгласно
съответния меди
цински стандарт

Броят на разкритите
медико-диагностични и
медико-технически лабо
ратории и отделения без
легла/осъществявани дей
ности с най-високо (III)
ниво на компетентност,
умножен по 100 и раз
делен на общия брой на
медико-диагностичните и
медико-техническите ла
боратории и отделенията
без легла/осъществявани
дейности

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

Липсват;
До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

2.8. Относителен
дял на договорените клинични пъ
теки и процедури
(КПП) по пред
ходния договор на
лечебното заведе
ние с НЗОК

Броят на договорените
Справка от Ин
КПП по предходния до
формационната
говор на лечебното заве система на НЗОК
дение с НЗОК, умножен
по 100 и разделен на об
щия брой КПП, съгласно
НРД

До 5 %;
От 5 до 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

3.1. Относителен
дял на догово
рените КПП, по
които има отче
тени случаи, съ
гласно предходния
договор на лечеб
ното заведение с
НЗОК

Броят на договорените
Справка от Ин
КПП, по които има от
формационната
четени случаи, умножен
система на НЗОК
по 100 и разделен на об
щия брой КПП, съгласно
предходния договор на
лечебното заведение с
НЗОК

До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.2. Средна слож
ност на осъщест
вяваните дейности
по КПП по пред
ходния договор на
лечебното заведе
ние с НЗОК

Средна сложност на осъ
ществяваните дейности
по КПП по предходния
договор на лечебното
заведение с НЗОК се
изчислява, като сумата
на точките по КПП се
разделя на общия брой
изписани по КПП.

1;
Над
Над
Над
Над

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

Справка от Ин
формационната
система на НЗОК

Измерител

1 до 1,2;
1,2 до 1,5;
1,5 до 2;
2

Точки
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Измерител

Точки

Сумата на точките по
КПП се изчислява, като
броят на изписаните бол
ни по КПП, изискващи
най-малко I, II или III
ниво на компетентност, се
умножи съответно по 1, 2
или 3 точки и получените
произведения се съберат.

4. Качество
на диагнос
тично-ле
чебните дей
ности

3.3. Oтносителен
дял на приетите
по спешност па
циенти, на които
е проведено ин
тензивно лечение
в първите 24 часа
след приемането,
по предходния до
говор на лечебното
заведение с НЗОК

Броят на постъпилите
Справка от Ин
по спешност, на които е формационната
проведено интензивно ле система на НЗОК
чение в първите 24 часа
след приемането, умно
жен по 100 и разделен на
общия брой на постъпи
лите по спешност

До 1 %;
Над 1 до 5 %;
От 6 до 10 %;
Над 10 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.4. Относителен
дял на приетите
пациенти по КПП,
заплащани по
предходния дого
вор на лечебното
заведение с НЗОК
от всички пациен
ти, хоспитализира
ни по КПП в ле
чебни заведения за
активно лечение
на територията на
областта

Броят на приетите паци Справка от Ин
енти по КПП, заплащани формационната
по предходния договор
система на НЗОК
на лечебното заведение с
НЗОК, умножен по 100 и
разделен на общия брой
приети пациенти по КПП
в лечебните заведения за
активно лечение на тери
торията на областта

До 1 %;
От 1 до 10 %;
От 11 до 20 %;
От 21 до 30 %;
Над 30 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

3.5. Относителен
дял на приетите
пациенти от други
области по пред
ходния договор на
лечебното заведе
ние с НЗОК

Броят на приетите паци Справка от Ин
енти от други области,
формационната
умножен по 100 и разде система на НЗОК
лен на общия брой при
ети пациенти в лечебното
заведение

До 1 %;
От 1 до 5 %;
От 6 до 10 %;
Над 11 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

4.1. Наложени
административни
санкции в случаи
те по чл. 51, ал. 1,
т. 3 и 4 от Закона
за лечебните заве
дения в предходен
3-годишен период

Отнето разрешение за
осъществяване на лечеб
на дейност за установено
нарушение на глава тре
та, раздели I – III и глава
четвърта, раздели III и
IV от Закона за здравето
или на утвърдения меди
цински стандарт

Влязла в сила
заповед на минис
търа на здраве
опазването

Отнето разрешение
за осъществяване
на лечебна дейност
по една медицинска
специалност;
Отнето разрешение
за осъществяване на
лечебна дейност за
повече от една меди
цинска специалност

Отне
ма се
1 т.

4.2. Извършена
промяна в ниво
на компетентност
по реда на чл. 50,
ал. 3 от Закона за
лечебните заведения в предходен
3-годишен период

Извършена от министъ
ра на здравеопазването
промяна в определените
нива на компетентност
на болнични структури
при констатирани несъ
ответствия с утвърдените
медицински стандарти

Влязла в сила
заповед на минис
търа на здраве
опазването

Извършена промяна
в ниво на компе
тентност на една
болнична структура;
Извършена промяна
в ниво на компе
тентност на повече
от една болнична
структура

Отне
ма се
1 т.

Отне
мат се
2 т.

Отне
мат се
2 т.

С Т Р.
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от лечебното
заведение
медицински
дейности
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Индикатори
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изчисляване

Начин на
установяване
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Измерител

Точки

4.3. Наличие на
Наличие на положителна
положителна акре акредитационна оценка
дитационна оценка от проведена акредитация
на лечебното заведение
по реда на чл. 86 от За
кона за лечебните заве
дения

Влязла в сила
заповед на минис
търа на здраве
опазването за
присъдена акреди
тационна оценка

Липсва;
0 т.
Наличие на положи 1 т.
телна акредитаци
онна оценка за ця
лостна медицинска
дейност и отделни
медицински и други
дейности;
Наличие на „много 2 т.
добра“ или „отлич
на“ акредитационна
оценка за цялостна
медицинска дейност,
отделни медицински
и други дейности и
за възможностите за
обучение на студен
ти и/или специали
занти

4.4. Осигурени ус
ловия за обучение
на специализанти

Лечебното заведение про
вежда практическо обуче
ние на лекари специали
занти за придобиване на
специалност в системата
на здравеопазването

Сключени дого
вори за обучение
и/или трудови
договори с лекари
специализанти

Липсват;
0 т.
Сключени догово
1 т.
ри за обучение по
реда на отменената
Наредба № 34 от
2006 г. за придоби
ване на специалност
в системата на здра
веопазването;
Сключени трудови
2 т.
договори със спе
циализанти по реда
на Наредба № 1 от
2015 г. за придоби
ване на специалност
в системата на здра
веопазването

5.1. Резултати
от проучване на
удовлетвореността
на пациентите по
реда на наредбата
по чл. 19, ал. 7,
т. 15 от Закона за
здравното осигу
ряване
Индикаторът се
прилага след на
правеното първо
проучване на удо
влетвореността на
пациентите съглас
но наредбата по
чл. 19, ал. 7, т. 15
от Закона за
здравното осигу
ряване

Приемат се резултатите
от проучването на удо
влетвореността на паци
ентите по реда на наред
бата по чл. 19, ал. 7, т. 15
от Закона за здравното
осигуряване

Резултати от
проучването на
удовлетвореността
на пациентите по
реда на наредбата
по чл. 19, ал. 7,
т. 15 от Закона за
здравното осигу
ряване

Преобладаваща не
удовлетвореност на
пациентите;
Неутрален резултат
за удовлетвореност
та на пациентите;
Преобладаваща
удовлетвореност на
пациентите

Отне
ма се
1 т.
0 т.

1 т.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН
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Приложение № 2
към чл. 6
Критерии за оценка на конкретни медицински дейности/структури
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

1. Своевременност и непрекъснатост на
конкретната
медицинска
дейност

1.1. Наличие на
24-часова органи
зация на работа и
прием на пациенти
в болничната струк
тура (отделение/
клиника)

Установено при про
верка наличие на
24-часово осигуря
ване на персонал, в
т. ч. на болничната
структура (отделе
ние/клиника), опре
делен в съответния
медицински стандарт

Начин на
установяване
Протокол от
проверка на ре
гионална здравна
инспекция (РЗИ)
и районна здрав
ноосигурителна
каса (РЗОК).
График

Измерител

Точки

Липсва;
Наличие най-малко
на 1 лекар на 24-часов
график;
Наличие на лекар –
специалист по профи
ла на клиниката/отде
лението, на 24-часов
график;
Повече от 1 лекар, в
т. ч. лекар – специалист по профила на
клиниката/отделение
то, на 24-часов график

0 т.
1 т.
2 т.

3 т.

1.2. Относителен
дял на пациентите,
хоспитализирани по
спешност, по пред
ходния договор на
лечебното заведение
с Националната
здравноосигурителна
каса (НЗОК).
Индикаторът не се
прилага за структу
ри по интензивно
лечение

Броят на пациентите, Справка от Ин
хоспитализирани по формационната
спешност, по пред
система на НЗОК
ходния договор на
лечебното заведение
с НЗОК, умножен
по 100, разделен
на общия брой на
хоспитализираните
болни по предходния
договор на лечеб
ното заведение с
НЗОК

Липсва;
До 10 %;
11 – 25 %;
Над 25 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

1.3. Относителен
дял на пациентите,
хоспитализирани по
спешност в почив
ни дни и в часовия
пояс от 20,00 ч. до
8,00 ч. от всички
спешни хоспита
лизации по пред
ходния договор на
лечебното заведение
с НЗОК.
Индикаторът не се
прилага за структу
ри по интензивно
лечение

Броят на пациентите, Справка от Ин
хоспитализирани по формационната
спешност в почивни система на НЗОК
дни и в часовия пояс
от 20,00 ч. до 8,00 ч.
по предходния до
говор на лечебното
заведение с НЗОК,
умножен по 100,
разделен на общия
брой на хоспитализи
раните по спешност
болни по предходния
договор на лечеб
ното заведение с
НЗОК

До 5 %;
От 5 до 10 %;
11 – 20 %;
Над 20 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

1.4. Относителен дял
на консултативните
кабинети, медикодиагностичните и
медико-техничес
ките лаборатории
и отделенията без
легла, изискуеми за
съответното ниво
на компетентност,
с осигурен 24-часов
режим на работа

Броят на разкритите Протокол от про
консултативни каби верка на РЗИ и
нети, медико-диаг
РЗОК
ностични и медикотехнически лаборато
рии и отделения без
легла/ползвани по
договор на терито
рията на лечебното
заведение, изискуеми
за съответното ниво
на компетентност,

Липсва;
до 50 %;
51 – 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

С Т Р.
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Точки

с осигурен непрекъс
нат режим на рабо
та, в т. ч. квалифи
циран медицински
персонал (определен
в съответния меди
цински стандарт),
умножен по 100 и
разделен на общия
брой на консулта
тивните кабинети,
медико-диагностич
ните и медико-тех
ническите лаборато
рии и отделенията
без легла, изискуеми
за съответното ниво
на компетентност
2. Комплексност на кон
кретната
медицинска
дейност

2.1. Наличие на по- Наличие на по-висо
високо ниво на ком ко от минималното
петентност
ниво на компетент
ност за съответната
медицинска структу
ра, определено в съ
ответния медицински
стандарт

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

I ниво на компетент
0 т.
ност;
II ниво на компетент 1 т.
ност;
III ниво на компетент 2 т.
ност

2.2. Относителен
дял на договорените
клинични пътеки
(КП) за съответна
та специалност по
предходния договор
на лечебното заведе
ние с НЗОК

Броят на договоре
Справка от Ин
ните КП по пред
формационната
ходния договор на
система на НЗОК
лечебното заведение
с НЗОК, умножен
по 100 и разделен
на общия брой КП
по съответната спе
циалност, съгласно
Националния рамков
договор (НРД)

До 5 %;
От 5 до 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

2.3. Относителен
дял на договорените
клинични пътеки и
процедури (КПП) за
съответното ниво на
компетентност по
предходния договор
на лечебното заведе
ние с НЗОК

Броят на договоре
Справка от Ин
ните КПП по пред
формационната
ходния договор на
система на НЗОК
лечебното заведение
с НЗОК, умножен
по 100 и разделен на
общия брой КПП
по съответната спе
циалност, допустими
за изпълнение на
съответното ниво на
компетентност, съг
ласно НРД

До 50 %;
От 51 до 70 %;
От 71 до 99 %;
100 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

2.4. Осигурена въз
можност за провеж
дане на интензивно
лечение на хоспита
лизирани в структу
рата пациенти

Осигурена възмож
ност на болните
за провеждане на
интензивно лечение
при възникване на
усложнение

Липсва;
Осигурена възможност
за интензивно лечение
в структурата;
Наличие на структура
за интензивно лечение
от II ниво на компе
тентност;
Наличие на структура
за интензивно лечение
от III ниво на компе
тентност

0 т.
1 т.

Протокол от про
верка на РЗИ и
РЗОК;
Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

2 т.

3 т.

БРОЙ 41
Критерии
3. Обем и
сложност на
конкретната
медицинска
дейност
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Точки

3.1. Относителен
дял на договорените
КПП по предходния
договор на лечеб
ното заведение с
НЗОК, по които
има отчетени случаи

Броят на договоре
Справка от Ин
ните КПП, по които формационната
има отчетени случаи, система на НЗОК
умножен по 100 и
разделен на общия
брой КПП по съот
ветната специалност,
по предходния до
говор на лечебното
заведение с НЗОК

До 50 %;
От 51 до 70 %;
От 71 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.2. Средна слож
ност на осъщест
вяваните дейности
по КПП през пред
ходната календарна
година

Средна сложност
Справка от Ин
на осъществяваните формационната
дейности по КПП
система на НЗОК
се изчислява, като
сумата на точките по
КПП се разделя на
общия брой изписа
ни по КПП.
Сумата на точките
по КПП се изчис
лява, като броят на
изписаните болни
по КПП, изискващи
най-малко I, II или
III ниво на компе
тентност, се умножи
съответно по 1, 2
или 3 точки и полу
чените произведения
се съберат

1;
Над 1 до 1,2;
От 1,2 до 1,5;
Над 1,5 до 2;
Над 2

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

3.3. Относителен
дял на пациентите,
преведени от други
лечебни заведения
през предходната
календарна година

Броят на приетите
Справка от Ин
пациенти, преведени формационната
от други лечебни
система на НЗОК
заведения, умножен
по 100 и разделен
на общия брой
приети пациенти в
структурата

Липсва;
До 1 %;
Над 1 до 5 %;
Над 5 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.4. Относителен
дял на пациентите,
преведени в други
лечебни заведения
през предходната
календарна година

Броят на пациентите, Справка от Ин
преведени в други
формационната
лечебни заведения,
система на НЗОК
умножен по 100 и
разделен на общия
брой пациенти, на
пуснали структурата

Липсват преведени;
До 1 %;
Над 1 до 5 %;

1 т.
0 т.
Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

3.5. Брой на консул
тативните прегледи,
направени на 100
болни, напуснали
стационара за пред
ходната календарна
година

Брой на консулта
Протокол от про
тивните прегледи,
верка на РЗИ и
направени на напус РЗОК
налите стационара
пациенти, умножен
по 100 и разделен на
броя напуснали ста
ционара пациенти

До 50;
От 50 до 75;
Над 75 до 100;
Над 100

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.6. Използваемост
на леглата за пред
ходната календарна
година

Брой на проведените Протокол от про
леглодни от всички
верка на РЗИ и
болни, разделен на
РЗОК
броя на леглата за
съответния период

До 70 %;
От 71 до 75 %;
От 76 до 80 %;
От 81 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
1
0

т.
т.
т.
т.
т.

Над 5 %
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Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

4. Качество на
осъществява
ната конкрет
на медицинска
дейност

4.1. Административ
ни санкции в случа
ите по чл. 51, ал. 1,
т. 3 и 4 от Закона за
лечебните заведения
в предходен 3-годи
шен период

Отнето разрешение
за осъществяване на
лечебна дейност по
медицинската спе
циалност, за която е
установено наруше
ние на глава трета,
раздели I – III и гла
ва четвърта, раздели
III и IV от Закона
за здравето или на
утвърдения медицин
ски стандарт

Влязла в сила
Еднократно
заповед на минис
търа на здраве
опазването
Повече от един път

Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

4.2. Извършена про
мяна в нивото на
компетентност по
реда на чл. 50, ал. 3
от Закона за лечебните заведения в
предходен 3-годишен период

Извършена от ми
нистъра на здраве
опазването промяна
в определеното
на съответната
структура ниво на
компетентност при
констатирани несъ
ответствия с утвър
дените медицински
стандарти

Влязла в сила
Еднократно
заповед на минис
търа на здраве
опазването
Повече от един път

Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

4.3. Наличие на по Наличие на положи
ложителна акредита телна акредитаци
ционна оценка
онна оценка за про
ведена акредитация
по реда на чл. 86 от
Закона за лечебните
заведения за кон
кретната медицинска
дейност

Начин на
установяване

Измерител

Влязла в сила
заповед на ми
нистъра на здра
веопазването за
присъдена акреди
тационна оценка

Точки

Липсва;
0 т.
Наличие на положи
1 т.
телна акредитационна
оценка за цялостна
медицинска дейност и
отделни медицински и
други дейности;
Наличие на „много
2 т.
добра“ или „отлич
на“ акредитационна
оценка за цялостна
медицинска дейност,
отделни медицински
и други дейности и
за възможностите за
обучение на студенти
и/или специализанти

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 3
Допълнителни индикатори за оценка на болничните структури при формирана еднаква крайна
оценка
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

1. Качество
на осъщест
вяваната
конкретна
медицинска
дейност

1.1. Относителен дял
на изпълнение на
специфичните качест
вени показатели, по
сочени в съответните
медицински стандарти

Броят изпълнени спе
цифични качествени
показатели от съответ
ния медицински стан
дарт, умножен по 100
и разделен на броя
специфични качествени
показатели

Начин на
установяване
Становище
на Изпълнителна
агенция
„Медицински одит“
(ИАМО)

Измерител

Точки

За всяка от оце
няваните струк
тури се определя
(%) изпълнение,
след което се
класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на (%)
изпълнение

Броят точки
съответства
на поредния
номер в класи
рането
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Начин на
установяване

Измерител

Точки

1.2. Относителен дял
на изпълнение на ме
дицинските стандарти
по отношение на апа
ратура и оборудване
за съответното ниво
на компетентност

Броят изпълнени над
Становище
минималните изиск
на ИАМО
вания показатели от
съответния медицински
стандарт за апаратура и
оборудване, умножен по
100 и разделен на броя
показатели за апаратура
и оборудване за съот
ветното ниво на компе
тентност, определени в
съответния медицински
стандарт

За всяка от оце
няваните струк
тури се определя
(%) изпълнение,
след което се
класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на (%)
изпълнение

Броят точки
съответства
на поредния
номер в класи
рането

1.3. Относителен дял
на изпълнение на ме
дицинските стандарти
по отношение на чо
вешките ресурси (дос
татъчност, квалифи
кация, съотношение
лекари/специалисти
по здравни грижи) за
съответното ниво на
компетентност

Броят изпълнени над
минималните изиск
вания показатели от
съответния медицински
стандарт за човешки
ресурси, умножен по
100 и разделен на броя
показатели за човешки
ресурси за съответното
ниво на компетентност

Становище
на ИАМО

За всяка от оце
няваните струк
тури се определя
(%) изпълнение,
след което се
класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на (%)
изпълнение

Броят точки
съответства
на поредния
номер в класи
рането

1.4. Относителен дял
на изпълнение на ме
дицинските стандарти
по отношение на обе
ма и обхвата на дей
ността за предходната
година

Броят изпълнени над
Становище
минималните изиск
на ИАМО
вания показатели от
съответния медицин
ски стандарт за обем
и обхват на дейността,
умножен по 100 и раз
делен на броя показате
ли за обем и обхват на
дейност за съответното
ниво на компетентност

За всяка от
оценяваните
структури се
определя % из
пълнение, след
което се класи
рат по низходящ
ред на базата на
стойността на
(%) изпълнение

Броят точки
съответства
на поредния
номер в класи
рането

Приложение № 4
към чл. 8, ал. 4

Допълнителни индикатори за оценка на болничните структури, в които се осъществява хирургич
на дейност, при формирана еднаква крайна оценка
Критерии

Индикатори

1. Обем и
сложност на
осъществяваната
конкретна меди
цинска дейност

1.1. Относителен
дял на оперативните
интервенции, извър
шени по спешност
за предходната ка
лендарна година

1.2. Относителен
дял на оперираните
болни, постъпили по
спешност, при които
операцията е извър
шена до шестия час
от постъпването, за
предходната кален
дарна година

Описание/начин на
изчисляване
Броят на операциите
по клинични пътеки
(КП), извършени по
спешност, умножен
по 100 и разделен на
общия брой извършени
операции по КП

Начин на
установяване
Справка
от район
на здравна
инспекция
(РЗИ)

Броят болни, постъпи Справка от
ли по спешност по КП, РЗИ
оперирани до шестия
час след постъпването,
умножен по 100 и раз
делен на общия брой
на оперираните болни,
постъпили по спешност
по КП

Измерител

Точки

За всяка от оце
няваните струк
тури се определя
относителен дял
(в %), след което
се класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на отно
сителния дял
За всяка от оце
няваните струк
тури се определя
относителен дял
(в %), след което
се класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на отно
сителния дял

Броят точки
съответства
на поредния
номер в кла
сирането

Броят точки
съответства
на поредния
номер в кла
сирането
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Начин на
установяване

Измерител

Точки

1.3. Относителен
дял на оперираните
болни, напуснали
хирургичните отделе
ния за предходната
календарна година

Броят на оперираните Справка от
болни по КП, напусна РЗИ
ли хирургичните отде
ления, умножен по 100
и разделен на общия
брой болни по КП, на
пуснали хирургичните
отделения

За всяка от оце
няваните струк
тури се определя
относителен дял
(в %), след което
се класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на отно
сителния дял

Броят точки
съответства
на поредния
номер в кла
сирането

1.4. Структура на из
вършените операции
според сложността
на операцията за
предходната кален
дарна година

Броят на операциите
Справка от
по КП от даден вид
РЗИ
(съответно с малък,
среден, голям и много
голям обем и слож
ност), умножен по 100
и разделен на общия
брой оперирани по КП

Извършва се
експертна оцен
ка, след което
се класират по
низходящ ред на
базата на стой
ността на полу
чената оценка

Броят точки
съответства
на поредния
номер в кла
сирането

Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1
Критерии за оценка на затруднен достъп на населението до медицинска помощ
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

Начин на
установяване

Измерител

Точки

1. Затруднен достъп
на населението до
медицинска
помощ

1.1. Относителен дял
на обслужваните от
болницата населени
места, отдалечени от
най-близката болница
за активно лечение с
разкрито спешно отде
ление над 60 минути
със специализиран ме
дицински автомобилен
транспорт

Брой на населените места
в района на обслужване на
болницата, отдалечени от найблизката болница за активно
лечение с разкрито спешно
отделение над 60 минути със
специализиран медицински ав
томобилен транспорт, умножен
по 100 и разделен на общия
брой на обслужваните населе
ни места

Справка от
районна здрав
на инспекция
(РЗИ)

Липсват;
До 40 %;
От 41 до 50 %;
От 51 до 90 %;
От 91 до 100 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

1.2. Относителен дял
на населението, живе
ещо в обслужваните
от болницата населени
места, отдалечени от
най-близката болница
за активно лечение с
разкрито спешно отде
ление над 60 минути
със специализиран ме
дицински автомобилен
транспорт

Брой на населението в на
Справка от
селените места в района на
РЗИ
обслужване на болницата,
отдалечени от най-близката
болница за активно лечение
с разкрито спешно отделение
над 60 минути със специализи
ран медицински автомобилен
транспорт, умножен по 100 и
разделен на общия брой на
населението в обслужваните
населени места

До 25 %;
От 26 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

1
2
3
4

т.
т.
т.
т.

1.3. Относителен дял
на населението в над
трудоспособна възраст
в съответния район

Брой население в надтрудо
способна възраст в съответния
район, умножен по 100 и раз
делен на общия брой населе
ние в района

Справка от
Националния
статистически
институт

До средния за 0 т.
страната;
Над средния за 1 т.
страната

1.4. Относителен дял
на населението до
18-годишна възраст в
съответния район

Брой население до 18-годишна
възраст в съответния район,
умножен по 100 и разделен
на общия брой население в
района

Справка от
Националния
статистически
институт

До средния за 0 т.
страната;
Над средния за 1 т.
страната

1.5. Относителен дял
на безработното на
селение в съответния
район

Брой безработни в съответния
район, умножен по 100 и раз
делен на общия брой населе
ние в работоспособна възраст
в района

Справка от
Националния
статистически
институт

До средния за 0 т.
страната;
Над средния за 1 т.
страната
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1
Общи критерии за оценка на лечебни заведения в райони със затруднен достъп на населението до
медицинска помощ
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

Начин на
установяване

1. Своевременност и непрекъснатост на диаг
ностично-лечеб
ните дейности

1.1. Наличие на
24-часова органи
зация на работа и
прием на пациенти
в лечебното заве
дение

Установено при
проверка наличие
на 24-часово осигу
ряване на органи
зация на работа и
прием на пациенти
в лечебното заве
дение

Протокол от про
верка на районна
здравна инспекция
(РЗИ) и районна
здравноосигурител
на каса (РЗОК).
График

Липсва;
0 т.
Наличие на най-мал 1 т.
ко 1 лекар на 24-ча
сов график в лечеб
ното заведение;
Наличие на лекар в 2 т.
повече от 1 болнична
структура на 24-часов
график

1.2. Наличие на
медико-диагностични и медико-технически лаборатории
и отделенията без
легла, осигуряващи
24-часов непрекъс
нат работен график

Наличие на кли
нична лаборатория
и структура по об
разна диагностика,
осигуряващи 24-ча
сов непрекъснат
работен график

Протокол от про
верка на РЗИ и
РЗОК

Липсва;
0 т.
От 1 до 2, в т.ч. кли 1 т.
нична лаборатория
и/или структура по
образна диагностика;
Над 2, в т.ч. клинич 2 т.
на лаборатория и
структура по образна
диагностика

1.3. Наличие на
организация за
консултативна по
мощ на филиал за
спешна медицинска
помощ (ФСМП)

Налична организа
ция за осигуряване
на изследвания
и консултации за
спешни пациен
ти по искане на
ФСМП

Сключен договор с Липсва;
Министерството на Сключен договор
здравеопазването
по реда на Методи
ката за субсидиране
на лечебните заве
дения

2.1. Наличие на
разкрити структури
по медицински спе
циалности, осигуря
ващи диагностика
и лечение на найчесто срещаната
патология

Наличие на разре
шение за осъщест
вяване на лечебна
дейност с разре
шени структури
по най-малко една
от следните меди
цински специал
ности – вътрешни
болести, хирургия,
нервни болести,
педиатрия, акушер
ство и гинекология

Проверка в раз
решението за осъ
ществяване на ле
чебна дейност

2.2. Относителен
дял на договоре
ните клинични
пътеки и процедури
(КПП) по предход
ния договор на ле
чебното заведение
с Националната
здравноосигурител
на каса (НЗОК)

Броят на догово
Справка от Инфор
рените КПП по
мационната систе
предходния дого
ма на НЗОК
вор на лечебното
заведение с НЗОК,
умножен по 100 и
разделен на общия
брой КПП, съглас
но Националния
рамков договор
(НРД) за съответ
ното ниво на ком
петентност

2. Комплексност
при осъществя
ване на диагнос
тично-лечебните
дейности

Измерител

Точки

0 т.
1 т.

1 структура;
1 т.
От 2 до 3 структури; 2 т.
4 и повече структури 3 т.

До 30 %;
От 30 до 50 %;
От 51 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.
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Измерител
Липсва;
Разкрита поне
1 структура;
Разкрити структури
за продължително
лечение по профил
по терапевтична и
хирургична специал
ност, определени в
Националната здрав
на карта

Точки

2.3. Наличие на
разкрити структури
за продължително
лечение

Наличие на разре
шение за осъщест
вяване на лечебна
дейност с разре
шени структури
за продължително
лечение

Проверка в раз
решението за
осъществяване на
лечебна дейност

2.4. Наличие на
подкрепен капаци
тет за осигуряване
на болнична меди
цинска помощ за
населението в от
далечени и трудно
достъпни райони

Лечебното заведе
ние отговаря на
критериите за
субсидиране от
Министерството на
здравеопазването
по реда на чл. 106,
ал. 3 от Закона за
лечебните заведе
ния за отдалечени
и труднодостъпни
райони

Сключен договор с Липсва;
Министерството на Сключен договор
здравеопазването
по реда на Методи
ката за субсидиране
на лечебните заве
дения

3.1. Относителен
дял на догово
рените КПП по
предходния договор
на лечебното заве
дение с НЗОК, по
които има отчетени
случаи

Броят на догово
Справка от Инфор
рените КПП по
мационната систе
предходния договор ма на НЗОК
на лечебното заве
дение с НЗОК, по
които има отчетени
случаи, умножен по
100 и разделен на
общия брой КПП,
съгласно НРД

До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 80 %;
Над 80 %

0
1
2
3

3.2. Използваемост
на леглата за ак
тивно лечение за
предходната кален
дарна година

Брой на проведе
ните леглодни от
всички болни за
годината, разделен
на броя на легла
та за съответната
година

Справка от РЗИ

До 70 %;
От 71 до 75 %;
От 76 до 80 %;
От 81 до 90 %;
Над 90 %

0 т.
2 т.
3 т.
1 т.
Отне
ма се
1 т.

3.3. Относителен
дял на пациентите,
преведени в други
лечебни заведения
по предходния до
говор на лечебното
заведение с НЗОК

Броят на пациен
тите, преведени в
други лечебни за
ведения, умножен
по 100 и разделен
на общия брой
пациенти, напусна
ли стационара на
структурата

Справка от Инфор Липсват
мационната систе преведени;
ма на НЗОК
До 5 %;
От 6 до 15 %;
Над 15 %

3.4. Относителен
дял на повторните
хоспитализации за
предходната кален
дарна година

Брой на случаите
Справка от Инфор
с повторна хоспи
мационната систе
тализация (всеки
ма на НЗОК
случай на повтор
но настаняване в
стационара с една
и съща водеща
причина за период
1 година), умножен
по 100 и разделен
на броя на случаите
на хоспитализация

До 10 %;
От 10 до 20 %;
От 20 до 25 %;
От 25 до 50 %;
Над 50 %

0 т.
1 т.
2 т.

0 т.
1 т.

т.
т.
т.
т.

2 т.
1 т.
0 т.
Отне
ма се
1 т.

3 т.
2 т.
1 т.
0 т.
Отне
ма се
1 т.
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Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисляване

Начин на
установяване

Измерител

4. Удовлетвореност на пациентите от оказаните медицински
услуги

4.1. Резултати от
проучване на удо
влетвореността на
пациентите по реда
на наредбата по
чл. 19, ал. 7, т. 15
от Закона за здрав
ното осигуряване.
Индикаторът се
прилага след напра
веното първо про
учване на удовлет
вореността съгласно
наредбата по чл. 19,
ал. 7, т. 15 от За
кона за здравното
осигуряване

Приемат се ре
зултатите от про
учването на удо
влетвореността на
пациентите по реда
на наредбата по
чл. 19, ал. 7, т. 15
от Закона за здрав
ното осигуряване

Резултат от оцен
ката на удовлет
вореността на
пациентите съглас
но наредбата по
чл. 19, ал. 7, т. 15
от Закона за здрав
ното осигуряване

Преобладаваща не
удовлетвореност на
пациентите;
Неутрален резултат
за удовлетвореността
на пациентите;
Преобладаваща удо
влетвореност на па
циентите

Точки
0 т.

1 т.

2 т.

Приложение № 7
към чл. 10, ал. 1, т. 2
Индикатори за оценка на структури, осъществяващи дейности по продължително лечение
Критерии

Индикатори

Описание/начин
на изчисляване

Начин на
установяване

Измерител

Точки

1. Обем и
сложност на
диагностич
но-лечебните
дейности

1.1. Наличие на
разкрити струк
тури за продъл
жително лечение
с различна насо
ченост

Наличие в разре
шението за осъ
ществяване на
лечебна дейност
на разрешена
структура за про
дължително лече
ние с определена
насоченост/и по
определени специ
алности

Проверка в
разрешението
за осъщест
вяване на
лечебна дей
ност

Наличие на разкрита структура за
1 т.
продължително лечение с една на
соченост (терапевтична или хирур
гична съгласно Националната здрав
на карта) по една специалност;
Наличие на разкрита структура
2 т.
за продължително лечение с една
насоченост (терапевтична или хи
рургична съгласно Националната
здравна карта) по повече от една
специалност;
Наличие на разкрити структури за
3 т.
продължително лечение с терапев
тична и хирургична насоченост съг
ласно Националната здравна карта

1.2. Осигурена
консултативна
помощ от струк
тури за активно
лечение по про
фила на заболя
ванията, за кои
то се провежда
продължително
то лечение

Налични струк
тури в лечебното
заведение по про
фила на заболява
нията, за които се
провежда продъл
жително лечение,
или
договор с бол
ница за активно
лечение за пре
доставяне на кон
султативна помощ
по профила на
заболяванията, за
които се провежда
продължителното
лечение

Проверка в
разрешението
за осъщест
вяване на
лечебна дей
ност;
Протокол
от проверка
на район
на здравна
инспекция
(����������
РЗИ) и ра
йонна здрав
но-осигури
телна каса
(РЗОК)

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с болница за 1 т.
активно лечение за предоставяне на
консултативна помощ;
Наличие на разкрити структури за
2 т.
активно лечение по профила на за
боляванията, за които се провежда
продължителното лечение

С Т Р.
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Описание/начин
на изчисляване

Начин на
установяване

Измерител

Точки

1.3. Наличие
на осигурена
дейност по фи
зикална и реха
билитационна
медицина

В лечебното за
ведение има на
лична структура
по физикална и
рехабилитационна
медицина или
лечебното заведе
ние има договор
с болница за ак
тивно лечение за
предоставяне на
консултативна по
мощ по физикална
и рехабилитацион
на медицина

Проверка в
разрешението
за осъщест
вяване на
лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с лечебно
1 т.
заведение със структура по физи
кална и рехабилитационна медици
на за осигуряване на дейности по
физикална и рехабилитационна ме
дицина на пациентите, провеждащи
продължително лечение;
Наличие на разкрита структура по
2 т.
физикална и рехабилитационна ме
дицина

1.4. Осигурени
медико-диагнос
тични дейности

В лечебното
заведение има
разкрити медикодиагностични,
медико-технически
лаборатории или
отделения без лег
ла или лечебното
заведение има
договор с лечебно
заведение за оси
гуряване на меди
ко-диагностични
дейности

Проверка в
разрешението
за осъщест
вяване на
лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с лечеб
1 т.
но заведение за осигуряване на
медико-диагностични дейности
(минимум клинична лаборатория
и образна диагностика) на пациен
тите, провеждащи продължително
лечение;
Наличие на разкрити собствени
2 т.
медико-диагностични, медико-тех
нически лаборатории или отделения
без легла
(клинична лаборатория и образна
диагностика)

Приложение № 8
към чл. 11, ал. 1, т. 2
Индикатори за оценка на структури, осъществяващи рехабилитация
Критерии
1. Обем и
сложност на
диагностич
но-лечебните
дейности

Индикатори
1.1. Наличие
на разкрити
структури по
направления на
специалността
физикална и ре
хабилитационна
медицина

Описание/начин на
изчисляване

Начин на
установяване

Измерител

Наличие на разкрити
клиники/отделения/
секции по всички
направления на специ
алността, определени
в Наредба № 30 от
2004 г. за утвържда
ване на медицински
стандарт „Физикална
и рехабилитационна
медицина“ (ДВ, бр. 85
от 2004 г.)

Протокол от
проверка на ра
йонна здравна
инспекция (РЗИ)
и районна здрав
ноосигурителна
каса (РЗОК)

Има разкрити структури по
едно от основните направ
ления на специалността;
Има разкрити от 2 до 3
основни направления на
специалността;
Има разкрити структури по
всички основни направле
ния на специалността;
Има разкрити структури по
всички основни и по спе
цифични направления на
специалността;
Има разкрити структури
по всички направления на
специалността (основни и
специфични)

Точки
0 т.

1 т.

2 т.

3 т.

4 т.
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1.2. Осъществяване на високо
специализирани
медицински дей
ности

Наличие на квали
фициран персонал и
оборудване за осъ
ществяване на ви
сокоспециализирани
дейности, определен
в Наредба № 30 от
2004 г. за утвържда
ване на медицински
стандарт „Физикална
и рехабилитационна
медицина“

1.3. Осъществя
ване на методи
ки за лечение с
естествени фак
тори

Наличие на условия
Протокол от
за осъществяване на
проверка на РЗИ
методики за лечение
и РЗОК
с естествени фактори
(климатични, слънчева
радиация, вода, движе
ние и др.)

1;
2;
3;
4 и повече

1.4. Компе
тентност на
структурите по
физикална и ре
хабилитационна
медицина

Наличие на определе
но ниво на компетент
ност на структурата по
физикална и рехабили
тационна медицина в
разрешението за осъ
ществяване на лечебна
дейност

Проверка в раз
решението за
осъществяване
на лечебна дей
ност

Наличие на I ниво на ком 0 т.
петентност;
1 т.
Наличие на II ниво на
компетентност;
2 т.
Наличие на III ниво на
компетентност

1.5. Обхват на
осъществяваните
дейности по пре
дходния договор
на лечебното за
ведение с НЗОК

Обхват на осъщест
вяваните дейности в
структурата съгласно:
– определеното ниво
на компетентност в
съответствие с меди
цинския стандарт;
– договорени кли
нични пътеки (КП) с
РЗОК и реализирана
дейност по тях

Протокол от
проверка на РЗИ
и РЗОК;
Справка от
Информационната система на
Националната
здравноосигурителна каса
(НЗОК)

В структурата се извършва
физикално лечение и реха
билитация на заболявания
по една специалност или
клас болести по МКБ-10;
В структурата се извършва
физикално лечение и ре
хабилитация на повече от
една специалност или клас
болести по МКБ-10;
В структурата се извърш
ва физикално лечение и
рехабилитация на всички
заболявания, определени
в медицинския стандарт
по физикална и рехаби
литационна медицина за
съответното ниво на ком
петентност

Налични структури в
лечебното заведение
по профила на забо
ляванията, за които се
провежда физикална
терапия и рехабили
тация, или сключен
договор с болница за
активно лечение за
предоставяне на кон
султативна помощ за
тези заболявания

Проверка в раз
решението за
осъществяване
на лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на РЗИ
и РЗОК

Липсва;
0 т.
1 т.
Има сключен договор с
болница за активно лече
ние за предоставяне на
консултативна помощ;
2 т.
Наличие на разкрити
структури за активно лече
ние по профила на заболя
ванията, за които се про
вежда физикална терапия и
рехабилитация

1.6. Осигурена
консултативна
помощ от струк
тури за активно
лечение по про
фила на заболя
ванията, за които
се провежда фи
зикална терапия
и рехабилитация

Протокол от
Липсва;
проверка на РЗИ От 1 до 5;
и РЗОК
От 6 до 10;
Над 10

Точки
0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

0 т.

1 т.

2 т.
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Приложение № 9
към чл. 15, ал. 1
Таблица за оценка на лечебните заведения/обединенията
Единен
регис
трационен
номер

Наиме
нование
на ле
чебното
заведе
ние

Резултати от оценката на лечебното
заведение/обединението

Отчетени леглодни за
конкретната дейност,
изискваща определено
ниво на компетентност

Разкрити
Брой легла,
легла за
необходими
конкретната
за 100 % из
медицинска
пълнение на
специалност
отчетения
по нива на брой случаи за
компетентност конкретната
на съответни дейност, изиск
те структури ваща опреде
лено ниво на
компетентност

Оценка Оценка Крайна Класи Участие I II III Общо Дял от I II III Общ I II III Общо
по общи по спе оценка ране в общо
общия
брой
крите цифични
то кла
брой лег
рии
критерии
сиране
лодни по
специал
ността в
областта
1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

12

13 14 15

16

17 18 19

20

Общо:

Указание за попълване на таблицата за оценка на лечебните заведения
1. В колона 1 се вписва Единният регистрационен номер на лечебното заведение съгласно разре
шението за осъществяване на лечебна дейност.
2. В колона 2 се вписва наименованието на лечебното заведение.
3. В колона 3 се вписва общата оценка на лечебното заведение/обединението по чл. 5.
4. В колона 4 се вписва оценката на конкретната медицинска дейност по чл. 6.
5. В колона 5 се вписва крайната оценка по чл. 7 или чл. 8, ал. 5.
6. В колона 6 се вписва определената позиция на лечебното заведение съгласно чл. 8.
7. В колона 7 се отразява относителният дял на лечебното заведение в общото класиране, опреде
лен, като общият брой на точките в колона 20 за съответното лечебно заведение се раздели на общия
брой точки в колона 20 за всички лечебни заведения.
8. В колони 8, 9 и 10 се вписва броят леглодни по клинични пътеки, заплащани от Национална
та здравноосигурителна каса (НЗОК) по съответната дейност/медицинска специалност, изискващи
определено ниво на компетентност, заплатени от НЗОК по договора на лечебното заведение за
предходната календарна година, като данните се получават от Информационната система на НЗОК.
В случаите по чл. 15, ал. 3 в колоните се вписва прогнозният брой легла.
9. В колона 11 се вписва общият брой леглодни за конкретната дейност за всички нива на компе
тентност. Данните се получават като сбор от стойностите, посочени в колони 8, 9 и 10.
10. В колона 12 се вписва относителният дял на осъществените леглодни за съответната конкрет
на дейност в лечебното заведение спрямо общия брой леглодни за съответната дейност в областта.
Данните се получават, като общият брой леглодни за съответната дейност в лечебното заведение се
раздели на общия брой леглодни за съответната дейност в областта и се умножи по 100.
11. В колони 13, 14 и 15 се вписва броят на разкритите болнични легла в болничните структури
със съответното ниво на компетентност. Данните се получават от районната здравна инспекция на
базата на информация, съдържаща се в правилниците за устройството, дейността и вътрешния ред
на лечебните заведения.
12. В колона 16 се вписва общият брой легла за конкретната дейност за всички нива на компе
тентност. Данните се получават като сбор от стойностите, посочени в колони 13, 14 и 15.
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13. В колони 17, 18 и 19 се вписва броят легла, необходими за 100 % изпълнение на отчетения
брой леглодни за конкретната дейност, изискваща определено ниво на компетентност. Данните се
получават, като данните от колони 8, 9 и 10 се разделят на 365.
14. В колона 20 се вписва общият брой легла, необходими за 100 % изпълнение на отчетения брой
леглодни за конкретната дейност за всички нива на компетентност. Данните се получават като сбор
от стойностите, посочени в колони 17, 18 и 19.

Приложение № 10
към чл. 16, ал. 1
Таблица за оценка на лечебните заведения/обединенията за дейности по продължително лечение и
дейности по рехабилитация
Единен
регистрацио
нен номер

Наименование
на лечебното
заведение

1

2

Общо:

Резултати от оценката на
лечебното заведение/
обединението

Разкрити легла по конкретна медицинска спе
циалност по нива на компетентност на съответ
ните структури

Крайна оценка

Класиране

I

II

III

Общ брой

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

Указание за попълване на таблицата за оценка на лечебните заведения/обединенията за дейности
по продължително лечение и дейности по рехабилитация
1. В колона 1 се вписва Единният регистрационен номер на лечебното заведение съгласно разре
шението за осъществяване на лечебна дейност.
2. В колона 2 се вписва наименованието на лечебното заведение.
3. В колона 3 се вписва крайната оценка на лечебното заведение/обединението по чл. 10, ал. 2,
съответно по чл. 11, ал. 2.
4. В колона 4 се вписва определената позиция на лечебното заведение съгласно чл. 10, ал. 3 или 4,
съответно по чл. 11, ал. 3 или 4.
5. В колони 5, 6 и 7 се вписва броят на разкритите болнични легла за рехабилитация в болничните
структури със съответното ниво на компетентност. Данните се получават от районната здравна ин
спекция (РЗИ) на базата на информация, съдържаща се в правилниците за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебните заведения.
6. В колона 8 се вписва общият брой легла за рехабилитация за всички нива на компетентност.
Данн ите се получават като сбор от стойностите, посочени в колони 5, 6 и 7.
7. За леглата за продължително лечение в колона 8 се попълва общият брой легла. Данните се
получават от РЗИ на базата на информация, съдържаща се в правилниците за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебните заведения.
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РЕШЕНИЕ № 321
ОТ 11 МАЙ 2018 Г.

за удължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площта
„Блок 1-7 Търнак“, разположена на терито
рията на областите Плевен и Враца
На основание чл. 5, т. 2 от Закона за под
земните богатства, чл. 31, т. 31.1 и 31.2 от До
говора за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площта „Блок 1-7 Търнак“,
разположена на територията на областите
Плевен и Враца, сключен на 27 май 2013 г.
между Министерския съвет на Република
България, представляван от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, и Мо
езия Ойл енд Газ ПЛС, изменен с допълни
телно споразумение № 1 от 28 април 2015 г.,
уведомление от титуляря с вх. № 99-00-588
от 21 октомври 2014 г. на Министерството на
икономиката и енергетиката за наличие на
обстоятелство, представляващо непреодолима
сила, и мотивирано предложение на министъра
на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Към срока на разрешението за търсене
и проучване на нефт и природен газ – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площта „Блок
1-7 Търнак“, разположена на територията на
областите Плевен и Враца, се добавя срок
399 дни в резултат на забава, причинена от
непреодолима сила.
2. За добавения срок титулярят на разре
шението „Мизия Ойл енд Газ (България)“ –
ЕООД, се задължава да извърши търсещопроучвателни дейности по видове и обеми
съгласно одобрената от министъра на ико
номиката, енергетиката и туризма работна
програма – неразделна част от Договора за
търсене и проучване на суров нефт и природен
газ в площта „Блок 1-7 Търнак“, разположена
на територията на областите Плевен и Враца,
сключен на 27 май 2013 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, и Моезия Ойл енд Газ ПЛС, из
менен с допълнително споразумение № 1 от
28 април 2015 г.
3. Оправомощава министъра на енергети
ката да сключи с „Мизия Ойл енд Газ (Бълга
рия)“ – ЕООД, допълнително споразумение за
добавяне на срок към срока на разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площта
„Блок 1-7 Търнак“, разположена на територията
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на областите Плевен и Враца, в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Дър
жавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4923

РЕШЕНИЕ № 322
ОТ 11 МАЙ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, доломитни варовици и
алевритови мергели, от находище „Капу баир“,
разположено в землищата на с. Партизани и
с. Лопушна, община Дългопол, област Варна,
и с. Трънак, община Руен, област Бургас, на
„Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна
На основание чл. 5, т. 3 и чл. 39, ал. 2,
т. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 54, ал. 6 от ЗПБ и § 63 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за из
менение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните хими
чески вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение
на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни мате
риали – варовици, доломитни варовици и
алевритови мергели, представляващи изклю
чителна държавна собственост, от находище
„Капу баир“, разположено в землищата на
с. Партизани и с. Лопушна, община Дългопол,
област Варна, и с. Трънак, община Руен, об
ласт Бургас, описано в Акт за изключителна
държавна собственост № 668 от 4 юли 2001 г.,
която се извършва със средства на концеси
онера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
585 дка, която е индивидуализирана с коорди
натите на точки от № 1 до № 61 в координат
на система „1970 г.“ съгласно приложението.
В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Капу баир“ с
размер 480 дка, индивидуализирана с коорди
натите на точки от № 1 до № 9 по външния
контур на утвърдените запаси и ресурси в
координатна система „1970 г.“ съгласно при
ложение – неразделна част от концесионния
договор.
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2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
3 февруари 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
5. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс – „Пътища и мостове“ –
ЕООД, Варна – търговско дружество, кое
то отговаря на условията на § 17а, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизаци
онен контрол.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
да се осъществява въз основа на съгласувани
и/или одобрени от министъра на енергетиката
проекти и планове по т. 7.2.3.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисква
ния, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натовар
ване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните раз
поредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановле
ние № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3
от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,
бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от
2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), и да не предиз
виква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение
по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба
на Закона за здравето;
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6.4.3. да не нарушава режима на експлоата
ция на санитарно-охранителните зони около
водоизточници и съоръжения за питейно-бито
во водоснабдяване и забраните и ограничения
та в Плана за управление на речните басейни
в Черноморския район около съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване, за които има
определена санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не застрашава води, водни обекти
и съоръжения;
6.4.6. да не допуска риск за пряко или
непряко отвеждане на замърсители в под
земните води, включително разкриването на
подземните води на повърхността, чрез иззем
ване на отложенията и почвите, покриващи
водното тяло;
6.4.7. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.8. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.9. да изпълнява одобрените и изисква
щите се рекултивационни мероприятия;
6.4.10. да не разкрива и и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на кон
цесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпъл
нение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в нахо
дището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републикан
ските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – стро
ителни материали – варовици, доломитни
варовици и алевритови мергели, в границите
на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства –
варовици, доломитни варовици и алевритови
мергели;
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7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Капу баир“, складиране, прера
ботка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одо
брени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съг
ласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът да уведоми
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Варна, и Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Бургас, за уточ
няване на необходимостта от провеждане на
процедури по реда на нормативната уредба
по опазване на околната среда преди съгла
суването на измененията и допълненията на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликви
дация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 годи
ни от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация и/или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликви
дация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, пред
ставляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително за горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната си
гурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на дейст
ващото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества ва
ровици, доломитни варовици и алевритови
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мергели и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответ
ното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концеси
онния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
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от задълженията по това решение или по
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на кон
цесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от датата на под
писването на концесионния договор гаран
цията е в размер 146 477 лв. и се предоставя
на концедента при подписване на договора;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно кон
цесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на след
ващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
и/или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
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неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санк
циите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойност
та, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, бук
ва „а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
методиката – приложение № 4 към чл. 11 от
наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съ
вета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестме
сечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на база
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 11 520 тона/
шестмесечие суровина и предвидените стой
ности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 и 4 от ЗПБ по бю
джетите на Община Дългопол и Община Руен
част от извършеното концесионно плащане в
размер 50 на сто без ДДС съобразно пропор
ционалното разпределение върху територията
на съответната община, което разпределение
е, както следва: Община Дългопол – 91,35 на
сто, и Община Руен – 8,65 на сто.
10. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписването
на концесионния договор:
10.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 7200 лв. с ДДС.
10.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение (ЗИД)
на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) – еднократна
сума от сбора на дължимите концесионни
плащания за всеки отчетен период, за който
концесионерът не докаже плащането на ка
риерна такса по Закона за местните данъци и
такси, заедно със законната лихва върху тях
до датата на изплащането є.
10.3. За периода след влизането в сила на
ЗИД на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до под
писването на концесионния договор – кон
цесионно плащане, изчислено по реда на
т. 9, заедно със законната лихва върху него
до датата на изплащането му. Данък върху
добавената стойност се дължи за концесионно
плащане с възникнало данъчно събитие след
1 януари 2011 г.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътища и мостове“ –
ЕООД, Варна, в срок до 6 месеца от влиза
нето в сила на решението за предоставяне
на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Капу баир“
в Координатна система „1970 г.“
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№

X (м)

Y (м)

42.

4660076.90

9584413.40

43.

4660064.80

9584386.20

44.

4660057.60

9584315.27

45.

4660056.40

9584250.90

46.

4660061.30

9584217.20

47.

4660082.20

9584141.20

48.

4660109.90

9584072.00

№

X (м)

Y (м)

1.

4660262.50

9582589.30

2.

4660323.70

9582786.00

3.

4660437.99

9583198.00

4.

4660469.61

9583321.06

49.

4660128.85

9584022.44

4660130.38

9584020.56

4660139.70

9584014.74

5.

4660486.31

9583405.58

50.

6.

4660493.34

9583452.09

51.

7.

4660508.27

9583553.77

52.

4660141.40

9584010.73

4660006.65

9584026.36

8.

4660521.08

9583626.76

53.

9.

4660534.14

9583727.94

54.

4659997.95

9584022.52

10.

4660498.64

9583745.12

55.

4659994.97

9583992.71

11.

4660414.25

9583792.35

56.

4660040.67

9583790.58

12.

4660335.73

9583908.20

57.

4660121.54

9583799.44

13.

4660247.48

9583924.45

58.

4660086.07

9583637.64

14.

4660181.69

9583938.00

59.

4659920.50

9582767.40

15.

4660115.65

9584080.67

60.

4659979.90

9582753.00

61.
4924

4660072.60

9582633.80

16.

4660086.68

9584143.24

17.

4660066.80

9584218.00

18.

4660062.10

9584251.20

19.

4660063.20

9584314.70

20.

4660070.19

9584386.08

21.

4660082.30

9584411.30

22.

4660087.20

9584439.70

23.

4660104.70

9584465.30

24.

4660161.50

9584476.00

25.

4660204.40

9584498.60

26.

4660200.00

9584549.20

27.

4660229.60

9584712.60

28.

4660234.00

9584742.30

29.

4660237.20

9584763.40

30.

4660220.70

9584822.60

31.

4660175.60

9584815.50

32.

4660132.10

9584787.40

33.

4660111.50

9584754.50

34.

4660098.39

9584651.80

35.

4660092.90

9584631.30

36.

4660071.40

9584588.50

37.

4660063.60

9584564.80

38.

4660057.50

9584518.20

39.

4660058.40

9584481.60

40.

4660060.00

9584469.00

41.

4660054.60

9584422.20

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-11
от 2 май 2018 г.

за условията и реда за приемане на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, класиране, приемане и
зачисляване за обучение в Националния вое
нен университет „Васил Левски“ (НВУ „Васил
Левски“) и Висшето военноморско училище
„Никола Й. Вапцаров“ (ВВМУ „Никола Й.
Вапцаров“) на граждански лица като курсанти
в редовна форма на обучение и на военнослу
жещи (офицери, притежаващи професионална
квалификация по военно дело, офицерски
кандидати, сержанти/старшини и войници/
матроси) в задочна форма на обучение по
специализации от специалност „Организация
и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ от регулираната професия
„Офицер за тактическо ниво на управление“.
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Чл. 2. (1) Ръководителите на съответните
административни звена от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, командващият
на Съвместното командване на силите, ко
мандирите на видовете въоръжени сили и
бригада „Специални сили“ ежегодно до 30
ноември изпращат в структурата по управле
ние на човешките ресурси към министъра на
отбраната заявки за броя на необходимите им
места за приемане през следващата учебна
година, както следва:
1. за граждански лица, притежаващи средно
образование – за курсанти по специализации в
редовна форма на обучение за придобиване на
образователно-квалификационна степен (ОКС)
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ от друго
професионално направление;
2. за граждански лица, притежаващи средно
образование – за курсанти по специализации
в редовна форма на обучение за придобиване
на ОКС „бакалавър“ от професионално направ
ление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ или
„магистър“ по граждански специалности от
друго професионално направление в държавни
висши училища в съответствие със сключено
споразумение между висшето военно училище
и държавното висше училище;
3. за военнослужещи (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), при
тежаващи средно образование – за обучение в
задочна форма по специализации за придоби
ване на ОКС „бакалавър“ от професионално
направление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“
от друго професионално направление или
само за придобиване на ОКС „бакалавър“ от
професионално направление „Военно дело“;
4. за военнослужещи, офицери, прите
жаващи професионална квалификация по
военно дело – за обучение в задочна форма
по специализации за придобиване на ОКС
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“.
(2) Началниците на висшите военни учи
лища по решение на академичните съвети
ежегодно до 30 януари изпращат в структурата
по управление на човешките ресурси към ми
нистъра на отбраната заявка за броя на местата
за приемане на студенти по професионални
направления, образователно-квалификацион
ни степени и форми на обучение.
Чл. 3. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбра
ната ежегодно изпраща в Министерството на
образованието и науката заявка за броя на
местата за обучение през следващата учеб
на година по професионални направления,
образователно-квалификационни степени и
форми на обучение.
(2) Броят на приеманите обучаеми във
висшите военни училища по професионални
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направления, образователно-квалификацион
ни степени и форми на обучение се обявява
ежегодно с акт на Министерския съвет за
утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
(3) Броят на приеманите обучаеми, заявени
от потребителя на кадри по чл. 2, ал. 1, т. 2,
се обявява ежегодно с акта на Министерския
съвет по ал. 2 като държавна поръчка на сту
денти в редовна форма на обучение в държавни
висши училища в съответствие със сключено
споразумение между висшето военно училище
и държавното висше училище, предоставящо
образователната услуга по гражданска специ
алност, а Академичният съвет на НВУ „Васил
Левски“ или ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето
образование и в съответствие с чл. 98, ал. 2 и 4
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България определя броя на при
еманите за обучение като курсанти по военна
специалност „Организация и управление на
военни формирования на тактическо ниво“
за придобиване на образователно-квалифика
ционна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“. При сключване
на споразумението може да участва и трета
образователна/лечебна институция с цел пре
доставяне на специфично обучение на кадри
за нуждите на Министерството на отбраната.
(4) Структурата по управление на човеш
ките ресурси към министъра на отбраната
ежегодно до 31 декември представя на ми
нистъра на отбраната проект на заповед, с
която се обявява заявеният брой места за
обучение на курсанти и военнослужещи по
специализации и форми на обучение.
(5) Началниците на висшите военни учи
лища със своя заповед определят периодите
за провеждане на конкурсните изпити за
приемане на курсанти и военнослужещи.
Чл. 4. При кандидатстване във висше во
енно училище кандидатите заплащат такса за
кандидатстване в размер, определян ежегодно
с акт на Министерския съвет.
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване
Чл. 5. (1) Кандидатите – граждански лица,
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат средно образование;
2. да са годни за военна служба;
3. да са граждани на Република България
и да нямат друго гражданство;
4. да не са осъждани за умишлено престъ
пление от общ характер и срещу тях да няма
образувано наказателно производство;
5. да не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“;
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6. да не страдат от психично заболяване,
удостоверено по съответния ред;
7. към 31 декември в годината на канди
датстване да са пълнолетни и не по-възрастни
от 27 години;
8. да са с минимален ръст 150 см и мини
мално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст
150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а
тези за специализация „летец-пилот“ да бъ
дат с максимален ръст 185 см и максимално
тегло 80 кг.
(2) Кандидатите – военнослужещи (офицер
ски кандидати, сержанти/старшини и войни
ци/матроси), кандидатстващи за придобиване
на висше образование на ОКС „бакалавър“ от
професионално направление „Военно дело“
и ОКС „бакалавър“ от друго професионално
направление или само за придобиване на ОКС
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“ в задочна форма на обучение,
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат средно образование;
2. към 31 декември в годината на канди
датстване да са не по-възрастни от 40 години;
3. към момента на кандидатстването да са
на военна служба и да имат прослужени не
по-малко от 3 години във въоръжените сили;
4. да не изтърпяват дисциплинарно наказа
ние по чл. 244, т. 3 – 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
5. да отговарят на изискванията за здра
вословно състояние за обучение във военно
училище съгласно изискванията на действа
щите медицински стандарти;
6. да притежават препоръки за присво
яване на военно звание от друга категория
и за обучение във висше военно училище за
придобиване на образователно-квалификаци
онна степен „бакалавър“ от професионално
направление „Военно дело“ от последната
атестация;
7. да имат положително обосновано стано
вище от съответните командири/началници/
ръководители за необходимостта от обучението
във висше военно училище;
8. да притежават прогноза за служебното
развитие, в която е обоснована необходимостта
от обучението, изготвена по образец съгласно
приложение № 1.
(3) Кандидатите – офицери, притежаващи
професионална квалификация по военно дело,
кандидатстващи за придобиване на висше
образование за придобиване на ОКС „бакала
вър“ от професионално направление „Военно
дело“ в задочна форма на обучение, трябва
да отговарят на следните условия:
1. към 31 декември в годината на канди
датстване да са не по-възрастни от 42 години;
2. да не изтърпяват дисциплинарно наказа
ние по чл. 244, т. 3 – 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
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3. да имат положително обосновано ста
новище за необходимостта от обучението от
съответните командири/началници/ръково
дители.
Чл. 6. Кандидатите могат да подават до
кументи за всички специализации, по които
е обявен прием в заповедта по чл. 3, ал. 4.
Чл. 7. (1) Кандидатите – граждански лица,
подават заявление по образец до началника
на висшето военно училище с приложени
документи, както следва:
1. копие на дипломата за средно образование
(завършилите средно образование в чужбина
представят копие от диплома за средно обра
зование, легализирана от Министерството на
образованието и науката) – 2 броя;
2. заявление по образец от висшето военно
училище за участие в кампаниите за ранен
прием;
3. копие на удостоверението за раждане;
4. автобиография в свободен текст – 2 броя;
5. удостоверение от областния център за
психично здраве за липса на психични забо
лявания – оригинал и копие;
6. декларация, че срещу тях няма образу
вано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
7. декларация, че не са освобождавани от
военна служба поради наложено дисципли
нарно наказание „уволнение“;
8. състезателен картон по образец от вис
шето военно училище;
9. декларация, че нямат друго гражданство
освен българско;
10. нотариално заверена декларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
11. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата, и актуална снимка;
12. други документи, свързани с чл. 35.
(2) Обстоятелствата относно съдимостта
на лицата по ал. 1 се установяват служебно
от определени от министъра на отбраната
длъжностни лица.
Чл. 8. (1) Кандидатите – граждански лица,
лауреати на национални и международни
олимпиади по предмет, който съответства
на предметите от писмения конкурсен изпит,
тест или общообразователен тест, и завършили
средно образование в годината на провеж
дане на олимпиадата и/или в предходните
две години, прилагат и документ, издаден от
Министерството на образованието и науката,
удостоверяващ това обстоятелство.
(2) Кандидатите – граждански лица, мо
гат да получат формулярите на заявлението,
състезателния картон и документите по чл. 7,
ал. 1, т. 9 – 11 от висшето военно училище,
от военното окръжие по местоживеене или
от интернет страницата на висшето военно
училище.
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Чл. 9. (1) Кандидатите – граждански лица,
подават документите по чл. 7, ал. 1 лично във
висшето военно училище, в което кандидат
стват, или чрез началника на съответното
военно окръжие по местоживеене.
(2) Длъжностните лица от съответното
воен но ок ръж ие въвеж дат необход и мата
информация на кандидатите за обучение в
НВУ „Васил Левски“ в електронна система
за прием на обучаеми в университета.
(3) Подробна информация за кандидатства
не се публикува на официалните интернет
страници на висшите военни училища.
Чл. 10. (1) Началниците на висшите во
енни училища изпращат за утвърждаване
от министъра на отбраната график за прием
на документите и провеждане на изпити с
кандидатите.
(2) Структурата по управление на човеш
ките ресурси към министъра на отбраната
изпраща графиците по ал. 1 до Централното
военно окръжие в едноседмичен срок след
утвърждаването им.
Чл. 11. (1) Кандидатите – военнослуже
щи (офицери, притежаващи професионална
квалификация по военно дело, офицерски
кандидати, сержанти/старшини и войници/
матроси), подават рапорт по команден ред
до министъра на отбраната по чл. 110, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, придружен с обосновано становище
за необходимостта от обучението от съответ
ния командир (началник) или ръководител,
в срок до 20 март.
(2) В рапорта се посочват: военното зва
ние, трите имена, ЕГН, длъжността, която
заемат, военнопощенският номер на военното
формирование (структурата) и гарнизонът, в
който служат, и специализациите, за които
кандидатстват.
(3) Към рапорта се прилагат следните
документи:
1. кадрова справка;
2. копие на дипломата за средно образова
ние, заверено от кадровия орган на военното
формирование (структурата) – 2 броя (без
офицерите с професионална квалификация
по военно дело);
3. копие на диплома за висше образование
(с която са кандидатствали за обучение в про
фесионална квалификация по военно дело) и
копие на удостоверението за професионална
квалификация по военно дело, заверени от
кадровия орган на военното формирование
(структурата) (само за офицерите с професи
онална квалификация по военно дело);
4. копие на последния атестационен фор
муляр, заверено от кадровия орган (без офи
церите с професионална квалификация по
военно дело);
5. здравна книжка;
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6. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата
на образувани предварителни производства;
7. нотариално заверена дек ларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
8. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата, и актуална снимка;
9. обосновано становище за необходимостта
от обучението във висше военно училище от
съответните командири/началници/ръково
дители;
10. заверено копие на протокола от по
следния годишен профилактичен медицински
преглед с отразени последващи експертни
решения за годността за военна служба (ако
има такива);
11. копие на удостоверението за СТАНАГ –
6001 (ако има такова).
(4) Кандидатите – военнослужещи (офи
цери, притежаващи професионална квалифи
кация по военно дело, офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), мо
гат да получат формулярите на документите
по чл. 11, ал. 3, т. 7 и 8 от висшето военно
училище, от военното окръжие по местожи
веене или от интернет страницата на висшето
военно училище.
(5) Кандидатите – военнослужещи (офи
цери, притежаващи професионална квалифи
кация по военно дело, офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/мат роси),
притежаващи разрешение за достъп до класи
фицирана информация с ниво не по-ниско от
„Секретно“, прилагат и копие на съответния
документ, заверено от кадровия орган. Кан
дидатите не прилагат документите по чл. 11,
ал. 3, т. 6 – 8, ако срокът на валидност на
разрешението не изтича в годината на кан
дидатстване.
(6) При даване на обоснованите становища
и препоръките от съответните командири/
началници/ръководители за обучението на
кандидатите – военнослужещи (офицери, при
тежаващи професионална квалификация по
военно дело, офицерски кандидати, сержанти/
старшини и войници/матроси) във висше во
енно училище, се отчитат следните критерии:
1. професионална реализация;
2. лидерски качества и войскови умения;
3. опит от участие в операции и/или мисии
извън територията на страната;
4. ниво на чуждоезикова подготовка;
5. умения за работа с Microsoft office и
офис техника.
(7) Обстоятелствата относно съдимостта
на лицата по ал. 1 се установяват служебно
от определени от министъра на отбраната
длъжностни лица.
Чл. 12. (1) До 5 април комисии, назначени
със заповеди на командващия на Съвместното
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командване на силите, командирите на ви
довете въоръжени сили, бригада „Специални
сили“ и на ръководителите на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
преглеждат редовността и комплектността на
документите на кандидатите – военнослуже
щи, за обучение и допускат тези от тях, които
отговарят на условията.
(2) До 5 април комисия, назначена със за
повед на министъра на отбраната, преглежда
редовността и комплектността на документите
на кандидатите – военнослужещи, за обучение
от административните звена на Министер
ството на отбраната и допуска тези от тях,
които отговарят на условията.
(3) За работата си комисиите по ал. 1 и 2
изготвят протоколи по образец съгласно при
ложение № 2, като данните на кандидатите се
попълват по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 13. Протоколите по чл. 12, ал. 3 се из
пращат на хартиен носител и по електронната
поща в структурата по управление на човеш
ките ресурси към министъра на отбраната, в
срок до 10 април.
Чл. 14. (1) До 30 април структурата по упра
вление на човешките ресурси към министъра
на отбраната изготвя заповед на министъра
на отбраната за обявяване имената на военно
служещите, допуснати до конкурсни изпити.
(2) В тридневен срок дирекция „Връзки с
обществеността“ – МО, публикува заповедта
по ал. 1 на интернет страницата на Минис
терството на отбраната.
(3) Копие на заповедта се изпраща до ко
мандващия на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили, бригада „Специални сили“ и ръководи
телите на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната, заявили обучаеми, и
до началниците на висшите военни училища.
(4) До 10 май органите по управление на
човешките ресурси (по личния състав) на
структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите
със заповед на министъра на отбраната кан
дидати за обучение във висшите военни учи
лища и изпращат документите им до висшите
военни училища, в които са кандидатствали.
Чл. 15. (1) Кандидатите – граждански лица,
които не са представили всички необходими
документи, не се допускат до участие в кла
сирането.
(2) Кандидат, представил док у менти с
невярно съдържание или направил опит да
заблуди комисиите по наредбата, не се допуска
до конкурсни изпити и тестове, а в случай
че е допуснат, резултатите му от конкурсните
изпити се анулират.
Чл. 16. (1) Пътните разходи, разходите за
храна и нощувки на кандидатите – граждански
лица, за времето на конкурсните изпити са
за сметка на кандидатите.
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(2) Кандидатите – граждански лица, имат
право да получат служебни бележки за отчи
тане на ползвания от тях отпуск за явяване
на конкурсните изпити.
Чл. 17. (1) Кандидатите – военнослужещи,
получили разрешение по чл. 110, ал. 2 от Пра
вилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
ползват отпуск за кандидатстване и обучение
в размерите, определени в Кодекса на труда.
(2) След ползване на отпуск за явяване на
изпити военнослужещият е длъжен да пред
стави служебна бележка от военното училище
за удостоверяване явяването на изпит.
(3) Когато военнослужещият не се е явил на
изпит по неуважителни причини, ползваният
отпуск се счита неплатен.
Раздел III
Конкурсни изпити
Чл. 18. (1) Приемането на ку рсанти и
военнослужещи (офицери, притежаващи про
фесионална квалификация по военно дело,
офицерски кандидати, сержанти/старшини
и войници/матроси) по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и
4 се извършва чрез полагане на конкурсни
изпити във висшето военно училище, в което
са кандидатствали.
(2) Приемането на курсанти по чл. 2, ал. 1,
т. 2 се извършва чрез полагане на конкурсни
изпити във висшето военно училище, в което
са кандидатствали по военна специалност, и
чрез полагане на конкурсни изпити в държавно
висше училище по гражданска специалност
съгласно споразумението по чл. 3, ал. 3.
(3) Началникът на висшето военно учи
лище решава окончателно всички въпроси
по приемането на обучаеми в съответствие
с Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища
на Република България, приета с ПМС № 79
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; посл.
изм., бр. 57 от 2015 г.), с правилниците за ус
тройството и дейността на училището, с тази
наредба и издава ежегодна заповед за органи
зация на кандидатстването и провеждането на
конкурсните изпити, начина на формиране на
общия състезателен бал, условията и реда за
оценяване и съхранение на писмените работи
и протоколите от изпитите, класирането и
приемането на кандидатите, както и реда за
попълване на освободените места при отказ
ване на приети курсанти.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава до 1 ноември
в годината, предхождаща кандидатстването,
и се публикува на интернет страницата на
висшето военно училище при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни и на Закона за защита на класифици
раната информация.
(5) Кандидатите – граждански лица, могат
да кандидатстват в до две кампании за ранен
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прием и в редовна приемна кампания във
висшето военно училище.
(6) Кандидатите – военнослужещи, кан
дидатстват съгласно сроковете, определени
в раздел II на тази наредба.
(7) Организацията на кампаниите за ранен
прием и на редовната приемна кампания се
регламентира със заповед на началника на
висшето военно училище.
Чл. 19. (1) Провеждането на конкурсните
изпити се извършва по предварително обявен
график от комисии, назначени със заповедта
на началника на висшето военно училище по
чл. 18, ал. 3, и график на държавното висше
училище за кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2.
(2) Информирането на кандидатите относно
датата и часа за явяването им във висшето
военно училище за извършване на инструк
таж по провеждане на конкурсните изпити
се организира от началника на училището.
(3) На инструктажа кандидатите се запоз
нават със специализациите, по които е обявен
прием, с графика, условията и местата за
провеждане на конкурсните изпити, реда за
проверка на здравословното им състояние и
психичната им пригодност за обучение във
висше военно училище.
Чл. 20. (1) Кандидатите за обучение полагат:
1. писмен конкурсен изпит или тест за кан
дидатите – граждански лица, и офицерските
кандидати, сержанти/старшини и войници/
матроси по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 по предмет
от изучаваните в системата на средното об
разование предмети или общообразователен
тест, включващ няколко предмета;
2. писмен конкурсен изпит или тест в
д ържавно висше у чи лище за кан ди дат и
те – граждански лица, по чл. 2, ал. 1, т. 2
по предмети от изучаваните в системата на
средното образование;
3. изпит за физическа годност за всички
кандидати по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4;
4. писмен тест по английски, френски или
немски език (военнослужещите, притежаващи
удостоверение за владеене на английски или
френски език по СТАНАГ – 6001 на ниво не
по-ниско от 1-1-1-1, не се явяват на тест) за
всички кандидати по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(2) Предметът на писмения конкурсен из
пит и тестът по ал. 1, т. 4 се определят със
заповедта по чл. 18, ал. 3.
Чл. 21. (1) Учебното съдържание за кон
курсните изпити и тестове във висшето военно
училище се определя, както следва:
1. за писмените конкурсни изпити или тест
по предмет от изучаваните в системата на
средното образование предмети или общооб
разователен тест, включващ няколко предмета
в съответствие с действащите в годината на
кандидатстване у чебни планове и у чебни
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програми на средните училища в Република
България, за кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 3 от висшето военно училище;
2. за конкурсните изпити на кандидатите по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от държавното висше училище;
3. за изпитите или тестовете по чл. 20, ал. 1,
т. 4 – от висшето военно училище;
4. структурата и скалата за оценяване на
тестовете по чл. 20 , ал. 1, т. 1 – от академич
ния съвет на ВВУ.
(2) Изпитът за физическа годност се про
вежда по дисциплините и нормативите за
оценка от Единния армейски тест, обявен със
заповед на министъра на отбраната, които се
обявяват в заповедта на началника на висшето
военно училище по чл. 18, ал. 3.
(3) Кандидатите се явяват на изпита за
физическа годност по спортно облекло, което
си осигуряват самостоятелно.
(4) Положителните резултати на кандида
тите на изпитите по физическа подготовка
във висшите военни училища важат за цялата
кампания на кандидатстването независимо от
периода на явяване на кандидата за полагане
на изпит.
Чл. 22. Оценяването на резултатите от
изпитите и тестовете във висшето военно
училище се извършва, както следва:
1. от писмения конкурсен изпит за всички
кандидати – по шестобалната система;
2. от изпита за физическа годност – по
шестобалната система в съответствие с по
стигнатите общи резултати от дисциплините
от Единния армейски тест по приложение № 4;
3. от теста по чл. 20, ал. 1, т. 4 – с „издър
жал“ или „неиздържал“; оценка „издържал“
се поставя за постигнати не по-малко от 70
на сто верни отговора от теста.
Чл. 23. (1) В предварително обявените дни
за провеждане на конкурсни изпити (тестове)
всички кандидати са длъжни да се явят във
висшето военно училище не по-късно от вре
мето, определено от висшето военно училище,
като задължително носят личната си карта,
други документи, изискващи се от висшето
училище, и разрешени помощни материали.
Разпределението на кандидатите по зали се
обявява пред тях в деня на изпита (теста)
съгласно заповедта по чл. 18, ал. 3.
(2) Кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2 се явя
ват за полагане на изпит в държавното висше
училище съгласно графика по чл. 19, ал. 1.
(3) Началото, продължителността и краят
на изпитите и тестовете се определят от начал
ника на висшето военно училище и ректора
на държавното висше училище.
(4) След определения час на започване на
изпитите и тестовете в залите не се допускат
кандидати, както и лица, които не са в със
тава на комисиите.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

Чл. 24. (1) Работите от писмения конкурсен
изпит във висшето военно училище задъл
жително се проверяват и оценяват с точност
до 0,25 от двама проверяващи независимо
един от друг.
(2) Тестовете по чл. 20, ал. 1, т. 4 се про
веряват от двама проверяващи независимо
един от друг.
(3) Резултатите от проведените изпити и
тестове се отразяват в протоколи, които се
представят на председателя на изпитната
комисия.
(4) Изпитната комисия поставя крайната
оценка на всяка писмена конкурсна работа,
както следва:
1. оценката се определя въз основа на оцен
ките от протоколите; тази оценка се нанася
върху писмената работа и се удостоверява с
подписите на проверяващите;
2. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,25 оценката се закръглява
в полза на кандидата;
3. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,50 оценката се изчислява
като средноаритметична на двете оценки;
4. при разлика между оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката
се определя от арбитър; неговата оценка е
окончателна; той я нанася върху писмената
работа и се подписва; арбитърът съставя
протокол за прегледаните от него писмени
работи и се подписва;
5. когато писменият конкурсен изпит по
чл. 20, ал. 1, т. 1 се провежда под формата на
тест и се проверява с шаблон, разлика в оцен
ките на двамата проверяващи не се допуска.
(5) Писмените конкурсни изпити и тестове
са анонимни. Писмена работа, върху която
има умишлено поставен знак, се анулира.
(6) Кандидатите за обучение, които са
получили на конкурсен изпит и на изпита за
физическа годност оценка, по-ниска от „среден
3,00“, отпадат от конкурса.
(7) Резултатите от конкурсните изпити и
тестовете са окончателни и важат за срока
на приемната кампания само в годината на
кандидатстването.
(8) Писмените конкурсни изпити за канди
датите по чл. 2, ал. 1, т. 2 се оценяват съгласно
изискванията на държавното висше училище.
Чл. 25. (1) На кандидатите, лауреати на
национални и международни олимпиади по
предмет, който съответства на предмета на
писмения конкурсен изпит (тест или общо
образователен тест), и завършили средно
образование в годината на провеждане на
олимпиадата или предходните две години, се
признава максимална оценка „отличен 6,00“.
(2) За оценка от положен писмен конкурсен
изпит или тест по предмет от изучаваните в
системата на средното образование предме
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ти или общообразователен тест се признава
оценката:
1. от държавен зрелостен изпит по пред
мет, определен от съответното висше военно
училище;
2. от предварителен или основен конкур
сен изпит, определен от съответното висше
военно училище в акредитирани граждански
висши училища, положен в годината на кан
дидатстване; удостоверението за получената
оценка се представя от кандидата за обучение
във висшето военно училище до деня преди
обявяване на класирането.
(3) Кандидати, на които са признати оценки
по реда на ал. 1 и 2, се явяват на останалите
конкурсни изпити и участват в класирането.
(4) На кандидатите се признава най-висо
ката оценка от положен изпит във висшето
военно училище, държавен зрелостен изпит,
изпит в акредитирано гра ж данско висше
училище или от предварителен конкурсен
изпит (тест).
(5) На кандидатите – граждански лица,
преминали начална военна подготовка във
висшите военни училища, им се добавя една
единица към общия състезателен бал.
Чл. 26. Писмените работи на кандидатите
и протоколите от изпитите и тестовете се
съхраняват запечатани във висшето военно
училище не по-малко от една година след
провеждането на конкурсните изпити.
Раздел IV
Медицинско освидетелстване на годността и
психологична оценка (пригодност) на канди
датите за обучение във висше военно училище
Чл. 27. (1) На всички кандидати – граждан
ски лица, се извършва медицинско освидетел
стване на годността и психологична оценка
(психологична пригодност) за обучение във
висше военно училище в периода по ал. 4 по
график, разработен от началника на Военно
медицинската академия (ВМА).
(2) Кандидатите – военнослужещи (офи
цери, притежаващи професионална квалифи
кация по военно дело, офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/мат роси),
прилагат заверено копие от последния годи
шен профилактичен медицински преглед с
отразени последващи експертни решения за
годността за военна служба (ако има такива).
(3) Ежегодно до 31 декември началникът на
ВМА съгласувано с началниците на висшите
военни училища със своя заповед създава
организация за медицинското освидетелстване
на годността и психологичната пригодност на
кандидатите по ал. 1 за обучение в съответ
ното висше военно училище.
(4) В заповедта по ал. 3 се посочва графи
кът, по който следва да се явят кандидатите,
предвид участието им в редовната приемна
кампания и в кампаниите за ранен прием:
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1. от 10 януари до 20 февруари за канди
датите, заявили желание за участие в първия
ранен прием;
2. до 20 май за кандидатите, заявили же
лание за участие във втория ранен прием;
3. до 30 юни за всички останали кандидати.
(5) Медиц инско т о осви дет елст ване на
кандидатите по ал. 1 за обучение във висше
военно училище по земни специализации, спе
циализации „Летец-пилот“, „Щурман – ръко
водство на въздушното движение“ се извършва
от Централната военномедицинска комисия
(ЦВМК) към Научно-приложния център по
военномедицинска експертиза, авиационна
и морска медицина при ВМА – София, а за
плавателно обучение – от отдела по военно
медицинска експертиза за работа на вода към
ЦВМК, във ВМА – МБАЛ – Варна (ОВМЕРВ).
(6) Ежегодно до 10 януари началникът на
ВМА изпраща на началниците на висшите
военни училища графика за провеждане на
медицинско освидетелстване на годността на
кандидатите.
Чл. 28. (1) Началниците на висши военни
училища в заповедта по чл. 18, ал. 3 назначават
комисии за психологична оценка на кандида
тите за обучение като курсанти и определят
реда за нейното провеждане в съответствие с
разпоредбите на акта на министъра на отбра
ната по чл. 141, ал. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Към комисията, назначена със запо
ведта на началника на НВУ „Васил Левски“
по ал. 1, може да се включват психолози и
технически сътрудници от формированията
на въоръжените сили, определени със заповед
на министъра на отбраната.
(3) В комисията, назначена със заповедта
на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
по ал. 2, се включват специалисти по психо
логично осигуряване от училището, щаба и
военните формирования на Военноморските
сили, Многопрофилна болница за активно
лечение към ВМА – Варна, както и техниче
ски сътрудници от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(4) В комисията, назначена със заповед
на началника на ВМ А, за определяне на
психологичната оценка (пригодност) на кан
дидатите за специализации „Летец-пилот“,
„Щурман – ръководство на въздушното дви
жение“ се включват специалисти от Науч
но-приложния център по военномедицинска
експертиза, авиационна и морска медицина.
Чл. 29. (1) Кандидатите за обучение като
курсанти за земни специализации, специали
зации „Летец-пилот“ и „Щурман – ръковод
ство на въздушното движение“ се явяват на
медицински прегледи и изследвания в ЦВМК
към ВМА – София, по график, утвърден от
началника на ВМА по чл. 27, ал. 1.
(2) Кандидатите за плавателно обучение
курсанти се явяват на медицински прегледи
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и изследвания в ОВМЕРВ към ЦВМК във
ВМ А – М БА Л – Варна, орга н изи ра но по
график и списък, утвърдени от началника на
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.
(3) Началниците на висшите военни учи
лища изпращат списъците по ал. 1 и 2 до
началниците на Централното военно окръ
жие – София, и ЦВМК – ВМА – София.
(4) Началникът на висшето военно учили
ще съгласува настаняването с изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ и/или с ко
мандира на Сухопътни войски и/или с други
структури в рамките на гарнизон София на
кандидатите за специализации „Летец-пилот“
и „Щу рман – ръководство на въздушното
движение“, като финансовите средства се
поемат по Основна програма 2 „Управление
на човешките ресурси и резерв“.
(5) Експертното заключение от медицинско
то освидетелстване на кандидатите за годност
за обучение във висшите военни училища е
окончателно и важи за цялата кандидаткур
сантска кампания независимо от периода на
явяване на кандидата за полагане на изпит.
Чл. 30. (1) Медицинското освидетелства
не на годността на кандидатите за обучение
като курсанти във висше военно училище се
извършва при условията и по реда на акта
на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
(2) Медицинското освидетелстване завърш
ва с издаване на експертно заключение по
годността за обучение във висше военно учи
лище, което може да бъде „годен за обучение
във висше военно училище“ или „негоден за
обучение във висше военно училище“.
(3) Кандидат, за когото заключението е
„негоден за обучение във висше военно учи
лище“ („негоден“ за специализация „Летец-пи
лот“, „Щурман – ръководство на въздушното
движение“), отпада от по-нататъшно участие
в конкурса или от класиране за съответната
специализация.
Чл. 31. (1) Според получените резултати
при определ яне на психологичната оцен
ка (годност) кандидатите за обучение като
курсанти за специализации „Летец-пилот“ и
„Щурман – ръководство на въздушното дви
жение“ се разпределят в три групи по утвър
дена от началника на НВУ „Васил Левски“
методика, като:
1. кандидатите от първа група получават
6 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават 4
единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група не получават
допълнителни единици към бала си.
(2) Психологичната оценка (пригодност)
на кандидатите за обучение като курсанти за
всички специализации в НВУ „Васил Левски“,
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с изключение на тези по ал. 1, се извършва
от комисията по чл. 28, ал. 1 по утвърдена
от началника методика. Според получените
резултати кандидатите се разпределят в пет
групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
4 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават 3
единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група получават 2
единици към състезателния си бал;
4. кандидатите от четвърта група получават
1 единица към състезателния си бал;
5. кандидатите от пета група не получават
допълнителни единици към бала си и отпа
дат от по-нататъшно участие в конкурса за
университета.
(3) Психологичната оценка (пригодност) на
кандидатите за обучение като курсанти във
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ се извършва в
училището от комисията по чл. 28, ал. 1 по
утвърдена от началника методика. Според
получените резултати кандидатите се разпре
делят в пет групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
4 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават 3
единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група получават 2
единици към състезателния си бал;
4. кандидатите от четвърта група получават
1 единица към състезателния си бал;
5. кандидатите от пета група не получават
допълнителни единици към бала си и отпа
дат от по-нататъшно участие в конкурса за
училището.
(4) Получените резултати от психологич
ната оценка (пригодност) се отнасят само за
нуждите на процедурата по кандидатстване
в сроковете, определени в акта на министъра
на отбраната по чл. 141, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
(5) За резултатите от психологичната оцен
ка (пригодност) на кандидатите за обучение
като курсанти се съставя протокол, който
се представя на председателя на комисията.
Раздел V
Балообразуване и класиране на кандидатите
за обучение
Чл. 32. (1) В заповедта по чл. 18, ал. 3
началниците на висшите военни училища
определят реда за формиране на състезател
ния бал на кандидатите, включително и на
кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2.
(2) На кандидатите за обучение, получили
на теста по чужд език оценка „неиздържал“, се
отнемат 0,5 единици от състезателния бал. На
кандидатите, явили се на държавен зрелостен
изпит по английски, немски или френски език,
им се признава оценка „издържал“.
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(3) На кандидатите за обучение, получили на
изпита за физическа годност по дисциплините
от Единния армейски тест от 160 до 400 точки,
се прибавят до 6 единици към състезателния
бал в съответствие с приложение № 4.
Чл. 33. Когато в дипломата за средно обра
зование на кандидат-курсант няма оценка по
учебен предмет, която участва в образуването
на състезателния бал или няма оценка от
държавен зрелостен изпит по български език
и литература, балообразуването се извършва
при условията на Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във
висшите училища на Република България,
приета с Постановление № 79 на Министер
ския съвет от 2000 г.
Чл. 34. (1) В заповедта по чл. 18, ал. 3
началниците на висшите военни училища
определят условията, по които се извършва
класирането на кандидатите, с отчитане на
резултатите от проведените кампании за
ранен прием.
(2) При еднакъв състезателен бал на редов
ната кампания подреждането на кандидатите
се извършва според общия успех от дипломите
им за средно образование. При еднакъв със
тезателен бал на кампаниите за ранен прием
подреждането на кандидатите се извършва
според средния им успех от 11 клас.
(3) При еднакъв състезателен бал на редов
ната кампания подреждането на кандидатите
по чл. 2, ал. 1, т. 4 се извършва според общия
успех от дипломите им за висше образование,
с които са кандидатствали за придобиване на
квалификация по военно дело.
(4) Минималният бал за участие в класи
рането на кандидатите за обучение е 21,00.
(5) Класирането на кандидатите се обя
вява до деня преди началото на работата на
съответната приемна комисия.
(6) Всяко класиране на кандидатите за
явяване пред приемната комисия се обявява
със заповед на началника на съответното
висше училище и се публикува на интернет
страницата на висшето военно училище.
Раздел VI
Приемане на курсанти
Чл. 35. (1) Приемането на курсанти във
всяко висше военно училище се извършва от
приемна комисия, назначена със заповед на
министъра на отбраната. В работата на коми
сията вземат участие представители на висшето
военно училище, структурата по управление
на човешките ресурси към министъра на от
браната, Съвместното командване на силите,
видовете въоръжени сили, бригада „Специални
сили“ и на други потребители на кадри.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава до 15 януари.
(3) Комисията по ал. 1 заседава до 2 пъти
до началото на редовната кандидаткурсантска
кампания, като първото заседание се провежда
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по време на ваканциите в средните училища,
но не по-късно от 1 март.
(4) По решение на началниците на висшите
военни училища комисията по ал. 1 провежда
второ заседание в срок не по-късно от първата
половина на месец юни.
(5) Със заповедта по ал. 1 по предложение
на началника на съответното висше военно
училище се определят времето и мястото на
работа на приемните комисии.
(6) Приемната комисия беседва с всеки
класиран кандидат.
(7) След приключване на беседата с все
ки кандидат за обучение председателят на
комисията, отчитайки класирането, обявява
решението за приемането или неприемането
му в съответната специализация.
(8) Приемната комисия определя резерви
от неприетите класирани кандидати по по
сочени от тях конкретни специализации, за
които желаят да бъдат включени като резерви.
(9) Кандидати, които са изтеглили доку
ментите си, се смятат за отказали се.
(10) Решението на приемната комисия е
окончателно и не подлежи на преразглеждане.
(11) След приключване работата на прием
ната комисия от редовната приемна кампания
началниците на висшите военни училища
организират публикуването на списъците на
приетите курсанти на интернет страницата
на съответното висше военно училище при
спазване на изискванията на Закона за защита
на личните данни.
Чл. 36. При облекчени условия и по ред,
определени с правилника за дейността на
висшето военно училище, се приемат кан
дидати, успешно участвали в конкурсните
изпити, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 3
от Закона за висшето образование.
Чл. 37. При необходимост със заповед на
началника на висшето военно училище се
организира допълнителен прием и попълване
на незаетите места. В него могат да участват
и кандидатите, които не са се явили пред
приемната комисия.
Чл. 38. Началниците на висшите военни
училища организират изпращането на доку
ментите по чл. 147 от Правилника за прила
гане на Закона за защита на класифицираната
информация, приет с ПМС № 276 от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; посл. изм., бр. 68
от 2017 г.), до Държавна агенция „Национална
сигурност“ с искане за започване на процедура
за проучване на приетите за обучение, които
нямат разрешение за достъп до класифицира
на информация или притежават разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво, по-ниско от „Секретно“.
Чл. 39. (1) Приетите кандидати се уведо
мяват писмено за специалността и специа
лизацията, в които са приети, и за времето
за явяване във висшето военно училище за
започване на обучението.
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(2) Местата на приетите обучаеми, които
не са се явили на определената дата за започ
ване на обучението, се попълват от резервите
по низходящ ред на състезателния бал по
посочените от тях конкретни специализации.
(3) В срок до тридесет дни след издаване на
заповедта за приемане на обучаемите начални
ците на висшите военни училища уведомяват
началника на Централното военно окръжие
за приетите кандидати и организират въвеж
дането на информацията в Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси.
(4) В срока по ал. 3 в структурата по упра
вление на човешките ресурси към министъра
на отбраната се изпращат на хартиен носи
тел и по електронната поща окончателните
списъци с имената на приетите за обучение.
Раздел VII
Приемане на военнослужещи
Чл. 40. (1) В двудневен срок след при
ключване на конкурсните изпити начални
кът на висшето военно училище организира
извършването на класиране на кандидати
те – военнослужещи (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), по
специализации и квоти в низходящ ред на
получения състезателен бал и на кандидати
те – военнослужещи (офицери, притежаващи
професионална квалификация по военно дело),
по специализации и квоти в низходящ ред на
получения състезателен бал.
(2) На незаетите места след класирането
на кандидатите по ал. 1 се класират канди
дати, които не са от съответната квота, ако
има такива.
(3) Класирането се обявява със заповед на
началника на висшето военно училище и се
публикува на интернет страницата на висшето
военно училище при спазване на изисквани
ята на Закона за защита на личните данни.
В деня на обявяване на класирането екзем
пляр от заповедта се изпраща в структурата
по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната на хартиен носител
и по електронната поща.
(4) В десетдневен срок след получаване на
класирането от началника на висшето военно
училище ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси към ми
нистъра на отбраната организира изготвянето
на заповед на министъра на отбраната за
обявяване имената на приетите за обучение
военнослужещи (офицери, притежаващи про
фесионална квалификация по военно дело,
офицерски кандидати, сержанти/старшини
и войници/матроси) по специалност „Орга
низация и управление на военни формиро
вания на тактическо ниво“ за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“, а директорът на дирекция
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„Връзки с обществеността“ – МО, органи
зира публикуване на заповедта на интернет
страницата на Министерството на отбраната
при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни.
(5) Със заповедта по ал. 4 се оправомо
щават длъжностни лица, които да подпишат
допълнителни споразумения към договорите
за военна служба с приетите за обучение
военнослужещи (офицери, притежаващи про
фесионална квалификация по военно дело,
офицерски кандидати, сержанти/старшини и
войници/матроси), и се обявява образец на
допълнителното споразумение.
(6) В срок до тридесет дни след издаване на
заповедта за приемане на обучаемите коман
дирите/началниците организират въвеждането
на информацията в Автоматизираната система
за управление на човешките ресурси.
Чл. 41. Началниците на висшите военни
училища организират изпращането на доку
ментите по чл. 147 от Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната ин
формация до Държавна агенция „Национална
сигурност“ с искане за започване на процедура
за проучване на приетите за обучение, които
нямат разрешение за достъп до класифицира
на информация или притежават разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво, по-ниско от „Секретно“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въ
оръжените сили на Република България и
чл. 116а, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с ПМС № 46
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл.
изм., бр. 74 от 2017 г.).
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§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването в „Държавен вестник“ и отменя
Наредба № Н-5 от 2016 г. за условията и реда
за приемане на курсанти във висшите военни
училища (обн., ДВ, бр. 17 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 79 от 2016 г.).
§ 3. До 3 дни след издаването на наред
бата дирек торът на дирек ци я „Връзк и с
обществеността“ – МО, организира нейното
публикуване на интернет страницата на Ми
нистерството на отбраната, а началниците
на НВУ „Васил Левски“ и на ВВМУ „Никола
Й. Вапцаров“ – на интернет страницата на
съответното висше военно училище.
§ 4. Офицерите, притежаващи квалифика
ция по военно дело, могат да подават рапорт
за кандидатстване за обучение в задочна
форма по специализации за придобиване на
ОКС „бакалавър“ от професионално направ
ление „Военно дело“ за учебната 2018/2019 г.
до 30 май 2018 г.
§ 5. В Наредба № Н-5 от 2018 г. за усло
вията и реда за приемане на слушатели във
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
(ДВ, бр. 14 от 2018 г.) се създава нов чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Кандидатите за обучение в
Академията, получили разрешение по чл. 110,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, ползват отпуск за кандидатстване
в размерите, определени в Кодекса на труда.
(2) След ползване на отпуск по ал. 1 воен
нослужещият е длъжен да представи служебна
бележка от академията за удостоверяване
явяването на изпит.
(3) Когато военнослужещият не се е явил на
изпит по неуважителни причини, ползваният
отпуск се счита неплатен.“
Министър:
Красимир Каракачанов
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2, т. 8

УТВЪРЖДАВАМ:
_____________________________________
командир/началник/ръководител
ПРОГНОЗА
за служебно развитие
на ……………………………………………….......,
длъжност ……………………………….………..
1. Придобито образование: ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Придобита квалификация: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Срок на прогнозата: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(не по-малък от 10 години след завършване на обучение)
3. Дата на изготвяне на прогнозата: ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Обхват на длъжностите, които се планира да бъдат заемани от офицера (след завършване на обучение)

С Т Р.
№

48
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Длъжност

ВЕСТНИК
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Години
20….

20….

20….

20….

20….

1.
2.
3.
4.
Изготвил прогнозата:
(длъжност, звание, подпис, име и фамилия)
Запознаване с прогнозата:
(длъжност, звание, подпис, име и фамилия)

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 3

Рег. № ........./...20… г.
Екз. №.........................
УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР
______.______. 20…… г.

П РОТОКОЛ
от заседанието на комисията във военно формирование ............................................................ за допускане
на военнослужещи от …………………………………, кандидати за обучение в НВУ „Васил Левски“ (ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“) за придобиване на висше образование по специализации от специалността „Организация
и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от професионално направление „Военно
дело“ за учебната ……………… г.
Днес, ..............20….г., комисия, назначена със заповед № .../.........20…..г. на командира на .........................,
в състав:
Председател: ...........................................
Членове: 1. ..............................................
2. ..............................................
3. .............................................,
провери документите на кандидатите ……………………… за обучение в НВУ „Васил Левски“ (ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“) за придобиване на висше образование по специализации от специалността „Орга
низация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от професионално направление
„Военно дело“ за учебната ……………… г. за съответствие с условията на Наредба № Н-11 от 2.05.2018 г. за
условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и тяхната
комплектност, в резултат на което
Комисията П P Е Д Л А Г А :
1. Да бъдат допуснати следните военнослужещи:
№
по
ред

Звание,
име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Длъж
ност

Военно Атес Образо Ниво на разреше Ниво на вла
фор
таци вание и ние за достъп до
деене на ан
миро
онна
военна
класифицирана
глийски/френ
вание оценка квалиинформация
ски език по
фикация
STANAG – 6001

1.
2.
3.
4.
2. Не удостоява следните военнослужещи:
2.1. Звание, име, презиме, фамилия – причини за недопускане.
2.2. Звание, име, презиме, фамилия – причини за недопускане.
2.3. …………
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
ЧЛЕНОВЕ: 1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в … екз.

Иван

Петър

офицерски
кандидат

Име

редник

Звание

24620-Свобода СВ

Военно
формирование

7708150000 началник на 22220-Сливен СВ
склад

8008150000 шофьор

Длъжност

41

37

Поверително няма

Препоръчително ДА
е да се присвои
военно звание от
друга категория

няма

няма

Препоръчително ДА
е да се присвои
военно звание от
друга категория

мотопехота разузнаване
и танкови
войски

АЕ 1-1-1-1 танкова и материални
автомобилн средства,
а техника придвижван
еи
транспорт

няма

ВЕСТНИК

Забележка: Файлът да се изготви на MICROSOFT EXCEL

Петров

Иванов

ЕГН

Окончателна
оценка за
необходимостта
от допълнително Ниво на
обучение за разрешение за Наказания STANAG 1 желание 2 желание
професионална достъп до КИ
квалификация
по военно дело
във ВВУ

ДЪРЖАВЕН

Иванов

Петров

Презиме Фамилия

Окончателна
Военно
оценка на
възможностите
формироваНавършени
ние на
за повишаване
години към
подчинение
във военно
31.12.
на вид ВС или
звание и
на МО
развитие в
длъжност

Образец за попълване данните на кандидатите

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 3

БРОЙ 41
С Т Р. 4 9

4

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

Приложение № 4
към чл. 22, т. 2
Резултати от дисциплините от Единния армейски тест, формиращи оценка и единици, прибавяни
към състезателния бал на кандидата

4940

Точки от Единния
армейски тест

Оценка

Единици, прибавяни към
състезателния бал

0 – 119 точки

Слаб 2,00

–

120 – 159 точки

Среден 3,00

0 към бала на кандидата

160 – 199 точки

Добър 3,50

+1 към бала на кандидата

200 – 249 точки

Добър 4,00

+3 към бала на кандидата

250 – 299 точки

Мн. добър 4,50

+4 към бала на кандидата

300 – 349 точки

Мн. добър 5,00

+5 към бала на кандидата

350 – 400 точки

Отличен 6,00

+6 към бала на кандидата

БРОЙ 41
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С Т Р. 5 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 477
от 25 април 2018 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Луковит-2“, разположена в землището на с. Петревене,
община Луковит, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 35 от Протокол № 52 от заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г. разрешавам на
„Стоунрайз“ – ООД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 202083687,
със седалище и адрес на управление – София,
район „Надежда“, ж.к. Надежда-2, ул. Недко
войвода, бл. 271, вх. Б, ет. 1, ап. 25, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площ „Луковит-2“, разположена в землището на
с. Петревене, община Луковит, област Ловеч, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,14 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Луковит-2“
Координатна система 1970 г.

№

X (m)

Y (m)

3.

4690671

8571848

4.

4690406

8571845

5.

4690574

8571390

4866
РАЗРЕШЕНИЕ № 478
от 27 април 2018 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Джулиница“,
разположена в землището на с. Гложене, община
Козлодуй, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 17 от Протокол № 7 от заседанието на
Министерския съвет на 21.02.2018 г. разрешавам на
„Булмекс“ – ЕООД, с. Бутан – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 106619220,
със седалище и адрес на управление – с. Бутан
3326, община Козлодуй, ул. Петър Панчевски
№ 15, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Джулиница“, разположена в землището
на с. Гложене, община Козлодуй, област Враца,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,497 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Джулиница“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

8571547

1.

4746928.8

8544234.7

8571863

2.

4747653.0

8544943.2

№

X (m)

Y (m)

1.

4690920

2.

4690696

Y (m)

С Т Р.
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№

X (m)

Y (m)

3.

4747132.6

8545229.7

4.

4747065.2

8545219.4

5.

4747013.7

8545184.8

6.

4746938.3

8545174.6

7.

4746791.7

8545016.7

8.

4746761.6

8544955.0

9.

4746806.7

8544852.3

10.

4746811.4

11.
12.

ВЕСТНИК
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Даневата воденица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4744516.2

8540227.4

2.

4744599.9

8540340.4

8544763.4

3.

4744728.3

8540400.2

4746775.7

8544672.1

4.

4744866.8

8540364.2

4746699.7

8544591.8

5.

4744948.1

8540437.8

6.

4745039.6

8540636.6

7.

4745026.3

8540861.6

8.

4745053.6

8541122.8

9.

4745239.9

8541382.8

10.

4745197.3

8541470.7

11.

4744746.6

8541539.7

12.

4744497.9

8541227.5

13.

4744322.0

8540780.1

4867
РАЗРЕШЕНИЕ № 479
от 27 април 2018 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Даневата
воден ица“, разположена в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 16 от Протокол № 7 от заседанието на
Министерския съвет на 21.02.2018 г. разрешавам
на „Булмекс“ – ЕООД, с. Бутан – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
106619220, със седалище и адрес на управление – с. Бутан 3326, община Козлодуй, ул. Петър
Панчевски № 15, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Даневата воденица“,
разположена в землището на с. Софрониево,
община Мизия, област Враца, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,71 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението   може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

4868

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-33
от 8 май 2018 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на нова въздушна електропроводна линия (ВЛ)
400 kV п/ст „Марица-изток“ – п/ст ТЕЦ „Марица-изток 3“, част от линеен енергиен обект електропровод „ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ – п/ст
„Марица-изток“ – п/ст „Бургас“ и от приоритетния електроенергиен коридор „Север – Юг“,
и з а я в лен ие вх . № АУ13 - 6/2 0.03.2 018 г. о т
А нгелин Цачев, изп ъ лни телен ди рек тор на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „а“ и
„б“ от ЗУТ; Решение № 771 от 21.10.2011 г. на
Министерския съвет за определяне на електропровода като национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост, Заповед № РД-02-15-70
от 26.07.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за изменение
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Нова двойна въздушна
линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Марица-изток“ до
п/ст ТЕЦ „Марица-изток 3“ (Лот 2), представляващ елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ от
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общинските администрации на община Симеоновград, област Хасково, и община Гълъбово,
област Стара Загора; извършено съобщаване на
изработения проект по реда на чл. 128 от ЗУТ
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 81 от
10.10.2017 г. и бр. 83 от 17.10.2017 г., на интернет
страницата на съответната община и местен
вестник; констативни актове за непостъпили
възражения, издадени от съответните общини;
съгласуване на изработения проект на ПУП
със заинтересуваните централни/териториални
админист рации, специа лизираните конт ролни органи и експлоатационните дру жества,
за което са приложени следните документи:
Решение по ОВОС № 3-3/2016 г. на министъра на околната среда и водите с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60
от АПК и писмо изх. № ЕО-63/6.07.2017 г. от
Министерството на околната среда и водите;
здравно заключение изх. № 51/2.10.2017 г. от
Регионална здравна инспекция – Хасково, здравно заключение изх. № АУ-5366/29.09.2017 г. от
Регионална здравна инспекция – Стара Загора;
становище изх. № 33-HH-1266-15/23.08.2017 г.
на Министерството на културата; становище
изх. № АСД-13-10-2/16.08.2017 г. на „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен; писмо
изх. № 66-143/27.05.2014 г. на Министерството
на земедел ие т о и х ра н и т е; с та нови ще изх.
№ 3111- 6/6.10.2017 г. от Областно пътно у правление – Хаск ово; становище изх. № 53-002069/7.12.2017 г. от Областно пътно управление – Стара Загора; писмо № 1790/26.10.2017 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Хасково; писмо рег. № ТО-ОП-181/2.11.2017 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Стара Загора; становище рег. ин декс 95-Е1234/3 0.10.2 017 г. о т „Бъ л г ар ск а т е леком ун и к а ц ион на ком па н и я“ – Е А Д; п исмо изх.
№ ЖИ-30892/1.09.2017 г. на ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура“; становище рег. № 1983пс-548/7.11.2017 г. на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“; писмо изх. № 11441/30.08.2017 г.
от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; писмо
изх. № АД-53-311≠1/7.09.2017 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД; писмо изх. № БТГ 24-00-3415(1)/10.10.2017 г. о т „Булгар т ра нсгаз“ – Е А Д;
писмо № 413/15.11.2017 г. от „Ситигаз“ – ЕАД;
п ротокол № У ТАТ У- 01- 02-10/18.04.2018 г. на
НЕСУТРП и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г.
(т. 2) на министъра на регионалното развитие
и благоустройството за предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400 kV от п/
ст „Марица-изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица-изток
3“ на територията на област Хасково, община
Симеоновград, землището на с. Пясъчево, и област Стара Загора, община Гълъбово, землищата
на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово,
съгласно приетите и одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Хасково, за имотите, попадащи в района на действие
на АС – Хасково, и пред А дминистративния
съд – Стара Загора, за имотите, попадащи в
района на действие на АС – Стара Загора, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
В. Йовев
4995
ЗАПОВЕД № РД-02-15-34
от 9 май 2018 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по европейската пътна
мрежа от връзката с транспортен коридор № ІV
в границите на Република България с цел повишаване на качеството на обслужване и допълнително изложени фактически мотиви, описани
в обяснителните записки към парцеларния план,
на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“
и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и
ал. 12, букви „б“ и „в“ и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство
на територията, заявление от Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ-13-2 от 12.02.2018 г.
и писма с вх. № АУ-13-2(1) от 30.03.2018 г. и
вх. № АУ-13-2(2) от 25.04.2018 г.; Заповед № РД02-15-125 от 8.12.2016 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
съобщаване на проекта на ПУП – ПП с обявления в „Държавен вестник“, бр. 19 от 28.02.2017 г.
и бр. 21 от 10.03.2017 г.; констативен акт от
14.04.2017 г. на Община Сандански; констативен
акт от 3.04.2017 г. на Община Кресна; констативен
протокол от 28.03.2017 г. на Община Струмяни;
Решение № 6-ПР от 2015 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда; писма изх.
№ 12-00-951 от 24.09.2015 г. и изх. № 12-00-1405
от 16.03.2018 г. от Министерството на околната
среда и водите; становище  изх. № ЗЗ-НН-39 от
9.02.2018 г. от Министерството на културата;
Решение № КЗЗ-03 от 15.02.2018 г. на Комисията
за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи;
здравно заключение за съгласуване на проект
за ПУП – ПП, изх. № 336 от 5.12.2017 г. от Регионалната здравна инспекция – Благоевград;
писмо рег. № 578500-699, екз. 2 от 24.01.2018 г. от
Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“; писмо рег. № 05-00-69 от 1.12.2017 г.
от Министерството на отбраната; становище за
съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност рег.
№ 198500-1962, екз. 2 от 15.12.2017 г. от Регионал-
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ната дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ –  Благоевград; съгласувателно
писмо рег. № ДАЕУ-5795 от 20.11.2017 г. от Държавната агенция „Електронно управление“; писмо
изх. № ЖИ-42817 от 1.12.2017 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № П-01-215 от 15.11.2017 г. от Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“;
писмо изх. № ЦУ-ПМО-6766#4 от 11.12.2017 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
становище изх. № 1202773982/2018 г. от „ЧЕЗ
Разп ределение Бъ лгари я“ – А Д; писмо изх.
№ БТГ-24-00-3842(1) от 28.11.2017 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-Е2001-1767
от 30.11.2017 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо
изх. № 1517 от 8.12.2017 г. от „Аресгаз“ – ЕАД;
писмо изх. № А Д-12-09-2#3 от 7.12.2017 г. от
„Напоителни системи“ – ЕАД – централно управление; становище изх. № 01 от 4.01.2018 г. от
„В и К Кресна“ – ЕООД; становища изх. № 82
от 27.11.2017 г. и изх. № 83 от 27.11.2017 г. от „В
и К – Стримон“ – ООД, с. Микрево, община
Струмяни; становища изх. № 1391 от 28.11.2017 г.
и изх. № 1437 от 28.11.2017 г. от „Увекс“ – ЕООД,
гр. Сандански; съгласувателни становища изх.
№ 12-00-543 от 13.12.2017 г. и изх. № 12-00-552 от
18.12.2017 г. от „Българска телекомуникационна
компания“ – АД; писмо изх. № 11626 от 30.11.2017 г.
от „Мобилтел“ – ЕАД; писмо изх. № TI 44942 от
13.12.2017 г. от „Теленор България“ – ЕАД; становища изх. № С_001 от 2018 г. и изх. № С_002
от 2018 г. от „Вайтъл – И“ – ЕООД; писмо изх.
№ 111 от 11.12.2017 г. от „Алт Ко“ – АД; съгласувателни писма изх. № В-В-97 от 11.12.2017 г. и изх.
№ В-В-1 от 10.01.2018 г. от „Вестител БГ“ – АД;
удостоверение за приемане на проект за изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-1888 от 8.01.2018 г. и удостоверение за
съгласуване на проект на ПУП – ПП № 25-39198
от 28.03.2018 г. от Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър; протокол № УТАТУ-01-02-06
от 27.02.2018 г. и протокол № УТАТУ-01-02-11 от
18.04.2018 г. от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика
при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството; Решение № 250 от 25.04.2013 г.
на Министерския съвет на Република България,
с което обектът е определен за национален и с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-64
от 7.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план, за обект:
Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км
397+000 до км 397+600, в землището на гр. Кресна,
община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5
и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват
от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка
към съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000
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и нова пътна връзка на път I-1 (E79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница, в землищата
на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община
Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община
Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница,
с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Благоевград,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
В. Йовев
4915

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 238
от 13 април 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на Комисията по т. 30 съгласно протокол № 9 от 14.03.2018 г. във връзка с чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 и чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от А дминистративнопроцесуалния кодекс, протокол от
изпитване № 2-18-750 от 6.02.2018 г. от Лаборатория за „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“ към „Център за изпитване
и европейска сертификация“ – ЕООД, Стара
Загора, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на скейтборд
(модел вигорборд), разделен на две платформи, взаимносвързани с торсионно окачване, с
2 бр. силиконови колела, с надпис „Maxima“,
произход: КНР, арт. № 200143, парт. № L0217,
баркод: 3 800784 201436, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
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случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № 2-18-750
от 6.02.2018 г., издаден от Лаборатория за „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“
към „Център за изпитване и европейска сертификация“ – ЕООД, скейтбордът не отговаря на
изискванията на стандарт БДС EN 13613:2009
по следните показатели:
– Т. 5 . Ус т р о й с т в о – т. 5 . 2 – И з и с к в а ни я – т. 5.2.5 „Ъглите и ръбовете т рябва да
бъдат заоблени и неравните и остри или стърчащи части трябва да бъдат отстранени“. При
изпитаната проба е установено, че външната
линия на дъската не е със заоблени ръбове с
минимален радиус 10 мм. В различните части
на скейтборда са измерени ръбове с минимални
радиуси съответно: в единия край – радиус 6
мм, в средата – 2 мм, и в другия край – 20 мм.
– Т. 7. „Маркировка“ – не е поставена трайно
четлива маркировка относно номера на европейския стандарт, името, запазена марка или
други идентификации на производителя или
продавача, метод за идентификация на продукта,
максимално допустимо тегло на ползвателя и
съвет „препоръчва се използването на защитна
екипировка“. Посочените данни се съдържат
върху етикет, прикачен към стоката, но не са
трайно маркирани върху нея.
– Т. 8.5. „Правила за безопасност на скейтборд“ – не са включени следните предупреждения съгласно Приложение А (информационно):
с) „обучението трябва да се извършва бавно,
включително и когато се подобрява ловкостта; при загуба на баланс по-добре да се стъпи
на земята, след което да се опита отново; в
началото е желателно да се спускате по леки
наклони; след това може да се спускате по
такива наклони, които да позволяват скорост,
достатъчна, за да слезете от скейтборда, без
да паднете“;
e) „желателно е начинаещите скейтбордисти
да започнат да се учат с приятел или родител;
повечето сериозни наранявания се случват през
първия месец на обучение“;
f) „преди да скочите от скейтборда, е необходимо да се уверите, че няма да нараните
никого“;
h) „за да се научите на нови неща, се присъединете към Вашия клуб към Вашия район;
дока жете, че сте добър скейтбордист и сте
загрижен за себе си и за другите“.
Пред ви д посочено т о нес ъо т ве т с т вие с ъщес т ву ва с ериозен риск о т нара н я ва не на
потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от А дминистративнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на потребителите.
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Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
4938

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 495-ОЗ
от 10 май 2018 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН,
чл. 592, ал. 1 и 2, чл. 588, ал. 4, предл. второ
и ал. 5, чл. 587, ал. 6 и ал. 1, т. 4 във връзка с
ал. 3, т. 3 и 6 и чл. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. 59, ал. 1 и 2 от АПК Комисията
за финансов надзор реши:
Забранява на „Застрахователна компания
Олимпик – клон България“ КЧТ, ЕИК 200737120,
със седалище и адрес на управление София
14 0 4, ра йон „Триа д и ца“, бу л. Гоце Де л чев
№ 142 – 142А, да се разпорежда с активите си
в Република България.
Забранява на „Застрахователна компания
Олимпик – клон България“ КЧТ да сключва
нови застрахователни или презастрахователни
договори по всички класове застраховки, да
удължава срока на сключени договори и да
разширява покритието по тях за срок 6 месеца.
Решението да бъде връчено на „Застрахователна компания Олимпик – клон България“ КЧТ.
На основание чл. 587, ал. 9 във връзка с ал. 3
от КЗ решението да бъде обявено в търговския
регистър към Агенцията по вписванията.
Решението да се изпрати на Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието
на Република България за сведение в случаи
на опит за вписване на разпоредителни сделки
с недвижими имоти, притежавани от застрахователното дружество, в имотния регистър.
Решението да се обяви на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.
Решението да се изпрати на Министерството
на финансите, Надзорен орган върху застраховането на Република Кипър.
Решен ие т о да с е изп рат и на „П и реос
Ба н к“ – А Д, „Юроба н к Бъ л гари я“ – А Д, и
„Банка ДСК“ – АД.
Решението да се изпрати за сведение на
Нотариалната камара.
Решението да се изпрати на Гаранционния
фонд. На основание чл. 592, ал. 2, изречение второ от Кодекса за застраховането Гаранционният
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фонд да прекрати достъпа на „Застрахователна
компания Олимпик – клон България“ КЧТ до
Единната информационна система за оценка,
управление и контрол на риска за сключване
на застрахователни договори по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН индивидуалните административни актове на комисията
се мотивират и подлежат на обжалване пред
Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния
административен акт. При обжалване чл. 166
от А дминистративнопроцесуалния кодекс не
се прилага.
По административното производство не са
правени разноски.
Председател:
К. Караиванова
4933

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 133
от 15 март 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-215/13.11.2014 г. от Иван
Чорбаджиев, Лена Чорбаджиева-Ганчева, Румяна
Александрова, Зорка Димитрова, Катя Райчева,
Радослав Райчев, Димитричка Савова и „Стобис
2000“ – ООД, съсобственици на УПИ XXI-388,
кв. 288а, м. Бул. България – Мотописта, с искане
за довършване на процедурата по одобряване на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация за УПИ XXXVI-388, 389, 390, кв. 288л,
м. Ж.к. Борово, район „Красно село“, одобрен с
Решение № 404 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на Столичния общински съвет.
Към заявлението са приложени документи за
собственост, удостоверения за наследници; скица
№ УТ-94-С-8/8.02.2007 г., издадена от район „Красно село“ за УПИ XXI-388, кв. 288а, м. Бул. България – Мотописта, Заповед № РД-24-00-171 от
19.04.1994 г. на ТОА „Красно село“; ЧИЗРКП –
ЧКЗСП за парцели XXXI, XXXII, XIX, XX и
XXI, кв. 288а, м. Бул. България – Мотописта.
Проектът на цялостния ПУП на м. Ж.к. Борово е приет с решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-46/7.06.2011 г., т. 14.
С Решен ие № 404 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на СОС е одобрен план за регулация и план за застрояване на м. Ж.к. Борово.
С т. 1 от решението от обхвата на одобряване на плана за регулация е изключен УПИ
XXXVI-388, 389, 390, кв. 288л, поради непредставяне към момента на одобряване на предварителен договор по чл. 15 или чл. 17 от ЗУТ,
което прави производството в тази му част
недовършено.
С молба вх. рeг. № ГР-94-00-215-[2]/17.03.2015 г.
от „Стобис 2000“ – ООД, Румяна Илиева, Катя
Райчева, Радослав Райчев, Зорка Димитрова,
Лена Чорбаджиева-Ганчева, Иван Чорбаджиев
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и Димитричка Савова е направено искане за
прекратяване на производството по одобряване на плана на м. Ж.к. Борово, кв. 288л, УПИ
XXXVI-388, 389, 390 (одобрен с Решение № 404
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния
общински съвет), поради това, че със Заповед
№ РД-24- 0 0 -171 от 19.04.1994 г. на к метск и я
наместник на ТОА „Красно село“ е одобрен
ЧИЗРК И и ЧКЗСИ за У ПИ X XI-388, което
заявителите искат да се приложи, както и че с
одобрения кадастрален план са заличени имоти
с пл. № 389 и № 390, като тази корекция не е
отразена в плана на м. Ж.к. Борово.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2928/12.08.2016 г.
заявителите са уведомени за необходимостта да
представят категорични доказателства относно
правото на собственост в урегулирания поземлен
имот и съответно искането за прекратяване да
бъде направено от всички заинтересовани по
смисъла на закона лица.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2928-[1]/
27.09.2016 г., подадено от „Стобис 2000“ – ООД,
Лена Чорбаджиева-Ганчева, Иван Чорбаджиев,
Радослав Райчев, Зорка Димитрова, Катя Райчева, Румяна Илиева и „Дан Ерланд“ – ЕООД,
е поискано прекратяване на административното
производство по одобряване на П У П – ПРЗ
на м. Ж.к. Борово в частта му относно УПИ
XXXVI-388, 389, 390, кв. 288л.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -29 2 8 [2]/23.05.2017 г. е указано, че заявителите следва да се легитимират като собственици със
съответните документи за собственост и скици,
доказващи правата им върху УПИ XXXVI-388,
389, 390, кв. 288л.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2928-[4]/
20.10.2017 г. са внесени допълнителни документи – пълномощно и молба от Десислава Щерева
чрез пълномощник Йордан Денев с искане за
прекратяване на производството по настоящата
преписка.
Постъпило е писмо вх. № САГ16-ГР00-2928-[3]/
13.10.2017 г., с което кметът на район „Красно
село“ като собственик на идеални части от УПИ
X XI-388а, м. Бул. България – Мотописта, не
възразява да бъде прекратено производството
по одобряване на ПУП – ПРЗ на м. Борово,
одобрен с Решение № 404 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет по
отношение на УПИ XXXVI-388, 389, 390, кв. 288л.
Представени са: решение от 21.06.2011 г. на Софийския районен съд по гр. дело № 5789/1995 г.;
акт № 702/21.03.2001 г. за частна общинска собственост и извадка от ПР на м. Борово, одобрен
с Решение № 404 от 18.07.2013 г. на СОС.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-2928-[6]/
24.11.2017 г. от Орлин Бояджиев, управител на
„Стобис 2000“ – ООД, е представено решение
от 21.06.2011 г. на Софийския районен съд по
гр. дело № 5789/1995 г. с отбелязване, че е влязло
в сила на 9.11.2011 г. за делба на УПИ XXI-338, кв.
288а по плана на м. Бул. България – Мотописта.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2928-[5]/
23.11.2017 г. от „Дан Ерланд“ – ЕООД, е пред-
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ставен нотариален акт, вписан в СВ с № 64, том
CXXIV, дело № 38804/29.08.2016 г.
Съгласно решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-101/12.12.2017 г., т. 2, е уважено искането за прекратяване на производството по
одобряване на ПР на м. Ж.к. Борово, кв. 288л,
УПИ XXXVI-388, 389, 390, изключен от плана,
одобрен с Решение № 404 на СОС по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г.
След извършена служебна проверка по горното искане се установи следното от фактическа
и правна страна:
Искането за прекратяване на административното производство по одобряване на ПУП – ПР
на м. Ж.к. Борово в частта му относно УПИ
XXXVI-388, 389, 390, кв. 288л, район „Красно
село“, е направено от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на
имота, което е видно от представените документи за собственост и скици.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-2928-[3]/13.10.2017 г.
кметът на район „Красно село“ като носител
на вещни права в имота също е изразил съгласие за прекратяване на административното
производство.
С Решен ие № 404 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. Борово в граници: бул. България, бул. Тодор Каблешков, бул. Ген. Стефан
Тошев, ул. Дойран и бул. Гоце Делчев.
От одобрения план за регулация са изключени
кварталите, за които не са представени договори
по чл. 15, ал. 3 или ал. 5, респ. чл. 17, ал. 3 или
ал. 5 от ЗУТ. Планът за застрояване, попадащ
в частта, изключена от плана за регулация,
може да се прилага след одобряване на план
за регулация по реда чл. 15 или чл. 17 от ЗУТ.
Видно от проекта на ПУП за м. Ж.к. Борово
в проектен УПИ XXXVI попадат поземлени
имоти с пл. № 388, пл. № 389 и пл. № 390, а
урегулирането им в общ имот е изисквало представянето на договори по чл. 15 или чл. 17 от
ЗУТ. Поради това с т. 1 от Решение № 404 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС от плана
за регулация в частта на кв. 288л е изключен
УПИ XXXVI-388, 389, 390, тъй като не са представени договори по чл. 15 или чл. 17 от ЗУТ,
което прави фактическия състав недовършен в
тази си част.
Към административната преписка е приложена Заповед № РД-24-00-171 от 19.04.1994 г.,
издадена от кметски наместник на ТОА „Красно
село“, съгласно която е извършена поправка на
кадастралния план на имот пл. № 388, като са
заличени имоти с пл. № 389 и пл. № 390, но
корекцията не е отразена в плана на м. Ж.к.
Борово. Заличаването на имоти с пл. № 389 и
пл. № 390 прави безпредметно ск лючването
на предварителен договор по реда на чл. 15 от
ЗУТ, поради което собствениците са направили
искане за прекратяване на административното
производство.
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На основание чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството
по искане на страната, по чиято инициатива то е
започнало. Съгласие с прекратяването е налице
от страна на органа, по чиято инициатива е
започн ало производството, обективирано в протокол № ЕС-Г-101/12.12.2017 г., т. 2, с решение
преписката да се изпрати в СОС по компетентност за прекратяване на административното
производство по одобряване на ПУП – ПР на
м. Ж.к. Борово, одобрен с Решение № 404 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, в частта
относно УПИ XXXVI-388, 389, 390.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс, чл. 129, ал. 1 от Закона
за устройство на територията Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство
по одобряване на проект за подробен устройствен
план – план за регулация в обхвата на УПИ
XXXVI-388, 389, 390, кв. 288л, м. Ж.к. Борово,
район „Красно село“, одобрен с Решение № 404
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния
общински съвет.
Нас т оя що т о решен ие е нераздел на час т
о т а д м и н и с т р а т и в н а п р е п и с к а № С А Г 16 ГР00-2928/2016 г.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица на основание чл. 56, ал. 3 от АПК по реда
на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да се обжалва пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването по реда на глава десета,
раздел IV от АПК.
Жалбите се подават в район „Красно село“
и се изпращат в Административния съд – София-град, с цялата административна преписка
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
4779
РЕШЕНИЕ № 196
от 5 април 2018 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община (НАГ – СО)
е постъпило, чрез район „Банкя“, заявление с
вх. № ГР-08-24-3/21.03.2015 г. от Гинка Христова
и Илия Димитров с искане за разрешаване изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) –  изменение
на плана за регулация на УПИ VIII-1422 по
отношение на поземлен имот с идентификатор
№ 02659.2191.1422 с цел създаване на нови УПИ
VIII-1422 и УПИ XXXIII-1422, кв. 10, м. В.з.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Банкя, и ИПР на улична регулация за създаване
на улица-тупик от о.т. 176а до о.т. 176в, м. В.з.
Банкя, район „Банкя“.
Със Заповед № РД-09-50-697 от 24.08.2015 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено изработване на проект за изменение
на подробен устройствен план – ИПР за УПИ
VIII-1422 по отношение на ПИ с идентификатор
02659.2191.1422 с цел образуване на нови УПИ
VIII-1422 и УПИ XXXIII-1422, кв. 10, м. В.з.
Банкя, и ИПУР – създаване на задънена улица
от о.т. 176а (нова) до о.т. 176в (нова), м. В.з.
Банкя, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-08-24-3-[43]/26.08.2015 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Банкя“
за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-08-24-3-[4]/25.09.2015 г.
е внесен проект за ПУП – ИПР за УПИ VIII1422, с цел образуване на нови УПИ VIII-1422
и УПИ XXXIII-1422 по отношение на ПИ с
и ден т ификатор 02659.2191.1422 по К К К Р на
гр. Банкя, кв. 10, м. В.з. Банкя, район „Банкя“,
ИПУР – създаване на задънена улица от о.т. 176а
(нова) – о.т. 176б (нова) до о.т. 176в (нова) и
създаване на тротоар между о.т. 176а (нова) и
о.т. 176б (нова). Представени са още комбинирана
скица съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и скица
за имота, издадена от СГКК – София.
С писмо изх. № ГР-08-24-3-[5]/13.10.2015 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-08-24-3-[6]/26.10.2015 г.
са представени изходни данни от „Софийска вода“
с изх. № ТУ-3459/10.2015 г. и съгласуван проект
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с изх.
№ 121/8.10.2015 г.
В деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община
е входирано възражение с вх. № ГР-08-24-3[7]/24.11.2015 г. от Петко Петков, собственик на
ПИ с идентификатор 02659.2191.2910 по КККР
на гр. Банкя.
С писмо изх. № АГ6602-143/7.12.2015 г. (наш
вх. № ГР-08-24-3-[8]/8.12.2015 г.) кметът на район
„Банкя“ удостоверява, че проектът е обявен и в
законоустановения срок е постъпило едно възражение, идентично с постъпилото в НАГ – СО.
Проектът е съгласуван от отделите към Дирекция „Териториално планиране“. Представено
е становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Дирекция „ПНИФО“.
Във връзка с процедиране на административна
преписка за контактната територия е внесено
предложение с вх. № САГ16-ГР00-789/8.02.2016 г.
(стар № ГР-08-24-3/2015 г.) от собствениците
на УПИ VIII-1422, че не желаят да се обединят
в общо административно производство с контактните имоти.
Двете преписки са разгледани на заседание
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с решение по протокол № ЕС-Г-19/1.03.2016 г., т. 16, както следва:
„Предвид представените обстоятелства двете
преписки не следва да се свързват по реда на
чл. 32 от АПК. С оглед нормата на чл. 25, ал. 1
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от АПК производството по заявление № ГР94-П-20/2012 г. е първо по ред и като такова
следва да бъде прик лючено първо с влязъл
в сила акт. Предлага на главния архитект на
СО да издаде заповед за спиране на преписка
№ ГР-08-24-3/2015 г. на основание чл. 54, ал. 1,
т. 5 от А ПК , до прик лючване на преписка
№ ГР-94-П-20/2012 г. с влязла в сила заповед
за одобряване. След разглеждане на представените писмени доказателства по преписка
№ ГР-94-П-20/2012 г. от отделите при НАГ – СО,
проектът, заедно с постъпилите възражения да
се внесе за ново разглеждане в ОЕСУТ.“
С писмо изх. № САГ16-ГР00-789-[1]/13.05.2016 г.
копие от горецитирания протокол на ОЕСУТ е
изпратено до заявителите за сведение.
В съответствие с решението на ОЕСУТ е
издадена Заповед № РА50-738 от 20.12.2016 г.
на главния архитект на СО, с която е спряно
производството по преписка № ГР-08-24-3/2015 г.
(нов № СА Г16 -ГР0 0 -789/2016 г.) с искане за
одобряване на проект за ПУП – ИПР на УПИ
VIII-1422 по отношение на ПИ с идентификатор
02659.2191.1422 с цел образуване на нови УПИ
VIII-1422 и УПИ XXXIII-1422, кв. 10, м. В.з.
Банкя, район „Банкя“, и ИПР на улична регулация до приключване на административното
производство по преписка № ГР-94-П-20/2012 г.
с влязъл в сила административен акт.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-789-[2]/28.12.2016 г.
горната заповед е изпратена до кмета на район
„Банкя“ и до заявителите.
С лед и з в ършен а с л у же бн а п р ов е рк а з а
контактната територия е констатирано, че със
Заповед № РА50-51 от 30.01.2017 г. на главния
архитект на Столична община е одобрен проект
за ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 176 до о.т. 177 и изменение на план
за регулация на УПИ І – „За озеленяване“, и
УПИ ІІ – „За озеленяване“, от кв. 9 – създаване на нови УПИ XXXV-2911 – „За ЖС“, УПИ
XXXVI-2909 – „За ЖС“, УПИ XXXVII-2908 – „За
ЖС“, и УПИ XXXVIII – „Зa озеленяване“ – урегулиране по имотни граници за имотите по КККР
с идентификатори 02659.2191.2911, 02659.2191.2909
и 02659.2191.2908, кв. 10 (нов), м. В.з. Банкя, район „Банкя“, и свързаното с това изменение в
общата регулационна граница на УПИ VII-1417
и УПИ VIII-1422.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-789-[5]/3.07.2017 г.
на директора на дирекция „Териториално планиране“ е указано на заявителите, че Заповед
№ РА50-51 от 30.01.2017 г. за одобряване на ПУП
за контактната територия е влязла в сила, във
връзка с което е необходимо да се внесе коригиран ПУП с отразена действаща регулация за
контактната територия, съгласно цитираната
заповед.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-789-[6]/
4.08.2017 г. от собствениците на ПИ с идентификатор 02659.2191.1422 по КККР на гр. Банкя
е внесен коригиран проект за ПУП – 2 броя
оригинали.
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Коригираният проект за ПУП – ИПР заедно с
приложените писмени доказателства е разгледан
на заседание на ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-67/29.08.2017 г., т. 14, както следва: „По
възражение № АГ-6602-143/1/23.11.2015 г. от П.
Петков като собственик на контактен ПИ с
идентификатор по КККР № 02659.2191.2910 – срещу прокарването на улица през имота. Не се
у ва жава. Действащата улична рег улаци я за
м. Вилна зона – гр. Банкя е одобрена със Заповед № РД-02-14-92 от 26.02.1987 г. на председателя на комисията по ТСУ, която предвижда
провеждане на алея – 6 м, с оглед осигуряване
на транспортен достъп до УПИ VIII-1422. С
настоящия проект за ПУП не се променя действащата улична регулация, като в рамките є се
предвижда прокарване на задънена улица за
осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ. Служебни предложения: В
проекта за ПУП да се укаже конкретното предназначение на новообразуваните УПИ съгласно
изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Да
се изпълнят изискванията на чл. 65, ал. 2 и 5
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. към ЗКИР.
Приема проекта. След изпълнение на служебните
предложения изпраща за одобряване от СОС на
основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“
С писмо изх. № САГ16-ГР00-789-[7]/18.10.2017 г.
решението на ОЕСУТ е изпратено до заявителите
за сведение и изпълнение.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -789-[8]/
8.12.2017 г. е п редставено у дост оверение за
приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25107371/6.12.2017 г. за поземлен имот с идентификатор 02659.2191.1422, издадено от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър. Представен е
и коригиран проект в съответствие с решението
на ОЕСУТ.
С оглед изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на ПУП – ИПР е
направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на
поземлен имот с идентификатор 02659.2191.1422
по КККР на гр. Банкя, попадащ в УПИ VIII1422, кв. 10, м. В.з. Банкя – предмет на плана,
съгласно представените документи за собственост и скица за имота.
Действащите регулационни планове за територията са утвърдени със Заповед № РД-02-14-92
от 26.02.1987 г. на председателя на Комитета по
териториално и селищно устройство и Заповед
№ РА50-51 от 30.01.2017 г. на главния архитект
на Столична община.
Кадастралната карта на Банкя е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е израбо-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9   

тен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
С изработения проект за подробен устройствен план се предвижда изменение на план за
регулация, като от УПИ VIII-1422 се образуват
два нови урегулирани поземлени имота – УПИ
VIII-1422 – „За ЖС“, и УПИ XXXIII-1422 – „За
ЖС“, като не се изменят общите регулационни
линии към съседни урегулирани поземлени имоти. Изменя се и улична регулация, като се създава задънена улица от о.т. 176а (нова) – о.т. 176б
(нова) до о.т. 176в (нова) и създаване на тротоар
2,50 м от о.т. 176а (нова) до о.т. 176б (нова), с
цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуван УПИ VIII-1422 – „За ЖС“, кв. 10,
м. В.з. Банкя.
Предвид горното основание за одобряване
на проекта ИПР с разделяне на два УПИ и
отреждането им за имота по КК е нормата на
чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 2 и 6 от ЗУТ.
Изменението на ПУР е обусловено от разделянето на имотите – предмет на плана, и
необходимостта от осигуряване на достъп до
нов УПИ VIII-1422 – „За ЖС“, поради което
основание за изменението е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Транспортният достъп до новообразуван УПИ
се осигурява посредством предвидена проектна
задънена улица, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработване на ПУП от компетентния за
това орган. Внесен е проект, който е съобщен
по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Изпълнени
са предписанията в разрешението. Проектът е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.)
имотите попадат в устройствена зона: „Зона
с малкоетажно застрояване с допълнителни
специфични изисквания“ (Жм2), съгласно т. 6
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на УПИ VIII1422 – „За ЖС“, и УПИ XXXIII-1422 – „За ЖС“
е допустимо в тази устройствена зона, с което е
спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове на
МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
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На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица
в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и
6 и ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 81, ал. 4,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, устройствена зона по т. 6 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС- Г-67/29.08.2017 г., т. 14,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация – създаване на задънена улица
от о.т. 176а (нова) – о.т. 176б (нова) до о.т. 176в
(нова) с цел осигуряване на транспортен достъп
до новообразувани УПИ и създаване на тротоар
между о.т. 176а (нова) и о.т. 176б (нова), м. В.з.
Банкя, район „Банкя“, по кафявите и зелените
линии, цифри и зачертавания и котировки в кафяв и червен цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. В.з. Банкя, кв. 10, район „Банкя“,
като от УПИ VIII-1422 се образуват нови УПИ
VIII-1422 – „За ЖС“, и УПИ XXXIII-1422 – „За
ЖС“, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, зачертавания, щрихи и корекциите в лилав
цвят съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
4786
РЕШЕНИЕ № 199
от 5 април 2018 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
за явление вх. № ГР-70 - 0 0 -314/14.08.2014 г. от
„Космо България Мобайл“ – ЕАД, с искане за
разрешаване изработване на проект за подробен
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устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор
11394.1815.215 по К К К Р, землище с. Владая,
район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: задание за
допускане изготвянето на ПУП – ПЗ, ситуационна скица, комбинирана скица, писмо изх.
№ 790/14.04.2014 г. от директора на Регионалната дирекция по горите – София, към ИАГ
с положително становище за предварително
съгласуване за учредяване на безсрочно право
на строеж на основание чл. 55, ал. 3, т. 3 от
Закона за горите за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – базова
станция, заедно със самостоятелно обособена
площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM
антени и контейнери за телекомуникационно
оборудване в поземлен имот в горска територия
с идентификатор 11394.1815.215, намиращ се в
землището на с. Владая, район „Витоша“.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 -314 - [1] /
11.05.2015 г. от „Теленор България“ – ЕАД, са
приложени допълнително скици от СГКК – София, за имоти с идентификатори 11394.1815.215,
11394.1815.217 и 11394.1815.218.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 -314 - [2] /
29.09.2015 г. от „Теленор България“ – ЕАД, е
заявено искане за издаване на разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в имот с
идентификатор 11394.1815.215, с приложени задание за изработване на парцеларен план, ситуационна скица, Решение № ИАГ-31429/11.09.2015 г.
на изпълнителния директор на ИАГ за съгласуване учредяване право на строеж без промяна
на предназначението на територията в полза
н а „Те ленор Б ъ л г ари я “ – Е А Д; с т а нови ще
изх. № 26-005395/22.06.2015 г. на директора на
РИОСВ – София, че по отношение на инвестиционното намерение не е необходимо провеждане
на процедура по реда на глава II от наредбата
за ОС и две нотариално заверени пълномощни.
Мотивираното предложение и приложеното
задание са разгледани и приети с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-45/23.06.2015 г.,
т. 22, коригирано с решение на ОЕС У Т по
протокол № ЕС-Г-19/1.03.2016 г., т. 2.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1318/11.03.2016 г.
от изпълняващ длъжността главен архитект на
СО е внесен в Столичния общински съвет за
разглеждане доклад с приложено проекторешение за разрешаване изработването на проект
за ПЗ и ПП.
С Решен ие № 289 по п ро т окол № 12 о т
14.04.2016 г., т. 22, на Столични я общинск и
съвет е разрешено да се изработи проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за инженерна инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Базова
станция на „Теленор България“ – ЕАД, заедно
със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване,
мачта за монтиране на GSM антени и контейнери
за телекомуникационно оборудване в поземлен
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имот с идентификатор 11394.1815.215“, землище
на с. Владая, район „Витоша“, с одобряване на
задание за изработване на подробен устройствен
план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии, неразделна част от решението.
С п и с м а в х . № С А Г 1 6 - Г Р 0 0 -1 3 1 8 - [1] /
28.04.2016 г. от директора на дирекция „Координация, контрол и прием на граждани“ и
№ САГ16-ГР00-1318-[2]/14.05.2016 г. от директора
на дирекция „Секретариат на СОС“ решението
на СОС е изпратено до главния архитект на
Столичната община.
Решението на СОС е изпратено до кмета
на район „Ви тоша“ и до за яви тел я за сведение и изпълнение с писмо изх. № САГ16ГР00-1318-[3]/20.05.2016 г.
С п и с м о в х . № С А Г 1 6 - Г Р 0 0 -1 31 8 - [4 ] /
15.11.2 016 г. о т Рег иона л нат а д и р ек ц и я по
горите – София, МЗХ – ИАГ, е изпратено препис-извлечение от Решение № 6 от 8.11.2016 г.
за предварително съгласуване промяната на
предназначението на поземлен имот в горски
територии – частна държавна собственост, ПИ
с идентификатор 11394.1815.218, с. Владая, район
„Витоша“, СО, с площ 206 кв. м, за изграждане на път за достъп до ПИ с идентификатор
11394.1815.215 на основание чл. 73, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1318-[5]/
29.11.2016 г. от „Теленор България“ – ЕА Д, е
внесен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план  за  застрояване   (ПЗ)  за  разполагане  на  телекомуникационно съоръжение
в поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215
в землището на с. Владая и парцеларен план
(ПП) за достъп до поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215 извън границите на урбанизирана територия, с. Владая, с приложена
обяснителна записка.
Към проекта са приложени: съгласувани чертежи от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
о т 3.06.2016 г. и „Софи йска вода“ – А Д, о т
3.06.2016 г., регист ър на засегнатите имоти,
декларация за липса на дървесна и храстова
растителност съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверена с № СЕК16-ТД26- 1817/9.09.2016 г. от
дирекция „Зелена система“ при СО, становище
изх. № 26-00-5395/22.06.2015 г. на директора на
РИОСВ – София, че по отношение на инвестиционното намерение не е необходимо провеждане
на процедура по реда на глава II от наредбата за
ОС, писмо рег. индекс № ИАГ-31843/14.09.2015 г.
от директора на дирекция „Промени в горските
територии“ с Решение № ИАГ-31429/11.09.2015 г.
на изпълнителния директор на ИАГ за съгласуване учредяване право на строеж без промяна
на предназначението на територията в полза на
„Теленор България“ – ЕАД, препис-извлечение
от Решение № 6 от 8.11.2016 г. за предварително
съгласуване промяната на предназначението
на поземлен имот в горски територии – частна
държавна собственост, ПИ с идентификатор
11394.1815.218 , с. В л а да я , ра йон „Ви т ош а“,
СО, за изграждане на път за достъп до ПИ
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с идентификатор 11394.1815.215 на основание
чл. 73, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, писмо
с изх. № РД-335-1/3.06.2016 г. от директора на
дирекция „Природен парк „Витоша“, МЗХ –
ИАГ, че не е необходимо становище по допустимост спрямо плана за управление на ПП
„Витоша“.
С п и с м а и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 318 - [6 ] /
29.06.2017 г. и № САГ16-ГР00-1318-[7]/29.06.2017 г.
проектът е изпратен за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в „Държавен вестник“ и
в район „Витоша“.
Проек т ът е обявен на заин тересу вани т е
лица в „Държавен вестник“, бр. 56 от 2017 г.,
и по реда на § 4, ал. 1 от ДРЗУТ, удостоверено
с писмо вх. № САГ16-ГР00-1318-[8]/5.09.2017 г.
от главния архитект на район „Витоша“, като
в законоустановения срок няма постъпили възражения. Приложено е съобщение, служебна
бележка (ДВ, бр. 56 от 2017 г.) и положително становище на главния архитект на район
„Витоша“ по изготвения проект.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73/26.09.2017 г.,
т. 14, с решение „Приема проекта. Изпраща в
СОС за одобряване“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от „Теленор
България“ – ЕАД, като притежател на лиценз
за изграждане на мрежа за GSM оператор в
РБ със съгласието на Изпълнителната агенция
по горите към МЗХ – заинтересувано лице по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ,
съгласно представените скици от СГКК – София,
за ПИ с идентификатор 11394.1815.215 и Решение
№ ИАГ-31429 от 11.09.2015 г. на изпълнителния
директор на ИАГ.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-1 от 3.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК. В скица
№ 153 76108/1.08.2016 г. на СГК К – Софи я, е
записано: „Трайно предназначение на територията: Горска“.
Съоръженията на техническата инфраструктура, обект на подробния устройствен план, ще
се изградят в ПИ с идентификатор 11394.1815.215,
землище на с. Владая, които са предоставени
за управление на Изпълнителната агенция по
горите към МЗХ като имоти – частна държавна
собственост, в горска територия.
На основание решението на Изпълнителната
агенция по горите към МЗХ за предварително
съгласуване учредяване на право на строеж върху
земи и гори от горския фонд без промяна на
предназначението и чл. 54, ал. 1 и 2 от Закона
за горите в ПИ с идентификатор 11394.1815.215
се проектира изграждане на телекомуникационно съоръжение.
С проекта за план за застрояване и с проекта
за парцеларен план се предвижда в поземлен
имот с идентификатор 11394.1815.215 да бъде
изградено съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция, заедно със само
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стоятелно обособена площадка за инсталиране
на телекомуникационно оборудване, мачта за
монтиране на GSM антени и контейнери за
телекомуникационно оборудване и осигуряване
на достъп до имота.
Съоръженията са предвидени в имот, попадащ
извън границите на урбанизираната територия
по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗУТ, в горска
територия съгласно скици от СГКК – София,
и Решение № ИАГ-31429 от 11.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ и в земеделска
територия –   устройствена категория „Земеделска зона със специфичен режим“ (Ссп), по
действащия ОУП на СО.
На основание чл. 152, ал. 1 във връзка с
чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за горите върху поземлени имоти в горски територии без промяна
на предназначението на територията се допуска
изграждане на стълбове за телекомуникационно
оборудване и други съоръжения на техническата
инфраструктура.
Изграждането на инженерна инфраструктура
е допустимо в устройствена зона „Ссп“, в която
попада имотът, съгласно т. 45 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвид горното за одобряване на проекта
за ПУП – ПЗ и ПП е налице основание по
чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 54, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление, разрешено е изработването на проект за
подробен устройствен план от компетентния
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица в ДВ, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Проектът за план за застрояване и за парцеларния план е изработен върху действаща
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ. При изработването
на проекта са спазени изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените планове.
Проектното трасе е съгласувано с експлоатационните дружества „Софийска вода“ – АД,
и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, изпълнено е изискването на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
п редс та вено е с та нови ще о т д и рек т ора на
РИОСВ – София, че не е необходимо провеждане на процедури по реда на глава втора на
наредбата за ОС.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ във
връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗАТУРБ и чл. 7, ал. 1 от
ЗУТ компетентен да одобри ПУП – парцеларен
план е Столичният общински съвет.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 18,
ал. 1 от ЗАТУРБ и чл. 7, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 6 и чл. 59, ал. 1
от ЗУТ, чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за горите,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, т. 45 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-73/26.09.2017 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
с идентификатор 11394.1815.215 в землището на
с. Владая, район „Витоша“, Столична община, за
разполагане на телекомуникационно съоръжение
„Базова станция на „Теленор България“ – ЕАД,
заедно със самостоятелно обособена площадка
за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM антени и
контейнери за телекомуникационно оборудване“,
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за достъп до поземлен
имот с идентификатор 11394.1815.215, извън границите на урбанизирана територия, с. Владая,
район „Витоша“, Столична община, съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административни я съд – Софи я-г ра д, в 30 -дневен срок от
съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
4881

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 55
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от
ЗОС, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява специализиран подробен устройствен план – план за застрояване на имот с
п роек т ен № 10 8098 (с Н Т П – С ме т и ще) по
КВС на землище гр. Елена за определяне на
ново конкретно предназначение на поземления
имот – „За възстановяване на нарушена територия – депо за битови отпадъци гр. Елена“, без
режим на застрояване.
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На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
4842

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-106
от 4 май 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
о т ПЗРЗСПЗЗ, ч л. 28б, а л. 8 о т ППЗСПЗЗ,
протокол № РД-18-247 от 1.12.2017 г., протокол
№ РД-18-45 от 13.04.2018 г. и протокол № РД-1856 от 30.04.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Самораново, община Дупница,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4840
ЗАПОВЕД № ДС-20-107
от 4 май 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
о т ПЗРЗСПЗЗ, ч л. 28б, а л. 8 о т ППЗСПЗЗ,
протокол № РД-18-245 от 1.12.2017 г., протокол
№ РД-18-46 от 13.04.2018 г. и протокол № РД-1855 от 30.04.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Тополница, община Дупница,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4841

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-9
от 30 април 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и придружаващия го регистър на новообразуваните имоти за
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4к от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи за местностите: Лозето с площ 577,429 дка,
Арбанас с площ 28,669 дка, Долен Арбанас с
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площ 1,067 дка и Широки дол с площ 2,450 дка,
всички намиращи се в землището на гр. Радомир,
община Радомир, област Перник.
Областен управител:
Ир. Соколова
4775

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1110
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на eл. кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 63/20/7/5,
извод „Блатец“, ПС „Индустрия Сливен“, намиращ
се в ПИ 063015, и два броя ел. кабели 1 kV от
нов БКТП в ПИ 065215 до ново ел. табло в ПИ
065290, за захранване на ПИ 000307, отреден „За
дърводелска работилница“, и ПИ 065215, отреден
„За дърводелска работилница и склад за промишлени стоки“, и преминаващи през ПИ 063015 с
НТП „нива“, частна собственост, ПИ 000283 с
НТП „местен път“, общинска собственост, ПИ
065290 с НТП „местен път“, общинска собственост,
и ПИ 065215 с НТП „дървопреработка“, частна
собственост, всички в землището на с. Тополчане,
община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
4880

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 687
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за външно ел. захранване на базова станция БС 6178 в поземлен имот
№ 045001, м. Парапан гьол, землище с. Криво
поле, община Хасково.
Трасето на ел. провода започва от строителната
граница на селото, преминава през имоти 399,
387, 600019, 400, 206, 402, 280 (всички с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път“) до
границата на поземлен имот № 045001, землище
на с. Криво поле.
Разположението на мрежите на техническата
инфраструктура с техните сервитутни ивици е
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
4843
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14. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Бели брод“, разположена в
землището на с. Бели брод, община Бойчиновци,
област Монтана, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4732251

8527852

2.

4732388

8527984

3.

4732274

8528197

4.

4732444

8528261

5.

4732216

8528633

6.

4732217

8528839

7.

4731882

8528854

8.

4731878

8528404

9.

4731816

8528256

10.

4731914

8528258

11.

4732088

8528351

12.

4732206

8528215

13.
4732157
8527966
4869
15. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Кюмк“, разположена в землището на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4482100

8546536

2.

4482000

8546850

3.

4481374

8546134

4.

4481430

8546090

5.

4481565

8546009

6.

4481605

8546109

7.

4481610

8546175

8.

4481653

8546220

9.

4481710

8546243

10.

4481749

8546236

11.

4481744

8546284

12.

4481755

8546333

13.

4481796

8546427
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№

Х (m)

Y (m)

14.

4481845

8546440

15.

4481938

8546560

16.
4481995
8546588
4870
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-24 от 8.05.2018 г. за обект: Основен ремонт
(рехабилитация) на път ІІ-86 „Средногорци – Рудозем“, участък от км 129+660 до км 132+920. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4935
20. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-26 от 8.05.2018 г. на „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕАД, за строеж:
„Ремонт чрез подмяна на стълбове, проводници
и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на
220 kV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица-изток 2“
до подстанция п/ст „Карнобат“ в участъка от
ст. № 1 до ст. № 228 на териториите на четири
области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас,
със следните етапи: Етап № 1 – Ремонт на ВЛ
220 kV „Камчия“ от линейния портал на ОРУ в
п/ст „Марица-изток 2“ до ст. № 56 с дължина по
надлъжен профил 20,094 км; Етап № 2 – Ремонт
на ВЛ 220 kV „Камчия“ от ст. № 56 до ст. № 163
с дължина по надлъжен профил 41,523 км; Етап
№ 3 – Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от ст. № 163
до ст. № 228 с дължина по надлъжен профил
24,255 км. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4904
16. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 4.1. Физически науки
(Обща физика) – един; 4.3. Биологически науки
(Вирусология – молекулярна вирусология) – един;
4.3. Биологически науки (Приложна молекулярна и клетъчна биология) – един; 2.1. Филология
(Славянски езици – чешки език) – един; 2.1.
Филологи я (Славянск и езици – сравнителна
граматика на славянските езици) – един; 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Журналистика – телевизионно програмиране и телевизионна среда) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Медиен език и стил) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Етика
и комуникация) – един; 4.4. Науки за Земята
(Климатология) – един; 2.3. Философия (Логика) – един, 2.3. Философия (Онтология, Предметна
онтология, Субектна онтология) – един; доценти
по професионално направление: 4.1. Физически
науки (Обща физика) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по ... (Методика на обучението по
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биология – информационни и комуникационни
технологии в професионалната подготовка на учителя и педагогически подкрепяща среда) – един;
1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика
на обучението по биология – съдържание на
биологичното образование и рефлексивни технологии) – един; 4.3. Биологически науки (Генетика – генетика на човека) – един, на половин
щат; 4.3. Биологически науки (Генетика – фармакогенетика и епигенетика) – един, на половин
щат; 4.3. Биологически науки (Хидробиология – Биологичен контрол) – един; 2.4. Религия
и теология (Пастирско богословие) – един; 3.6.
Право (Гражданско и семейно право) – един; 4.2.
Химически науки (Органична и органометална
химия) – един; 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) – един; 4.4. Науки за
Земята (Физическа география и ландшафтна
екология) – един; 4.4. Науки за Земята (Магмена петрология) – един; 7.4. Обществено здраве
(Социа лна медицина) – един; 7.1. Медицина
(Хирургически болести – детска трансплантология) – един; 2.3. Философия (Антична и средновековна философия) – един; 2.3. Философия
(Естетика) – един; 2.3. Философия (Етика) – един;
главни асистенти по професионално направление:
4.5. Математика (Геометрия) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни
технологии) – един; 7.1. Медицина (Акушерство
и гинекология) – един; 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология) – един; 2.3. Философия
(Антична и Средновековна философия) – един;
2.1. Филология (Терминология на институциите
на ЕС – испански език) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Медиен
дизайн и комуникация) – един; 2.1. Филология
(Славянски езици – руски език) – един; 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на учебния
физичен експеримент) – един, с изисквания към
кандидатите: придобита магистърска или бакалавърска степен по професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по … (Методика
на обучението по физика) и докторска степен
по професионално направление 4.1. Физически науки или 1.3. Педагогика на обучението
по … (Методика на обучението по физика); 2.1.
Филология (Превод и Общество и култура на
Великобритания – английски език) – един; 2.1.
Филология (Съвременна японска литература и
култура) – един; по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по
2.1. Филология (Български език – приложна
лингвистика) – един; 4.3. Биологически науки
(Физиолог и я на рас т ен и я та – си мбио т и ч н и
взаимоотношения при растенията) – един; 4.3.
Биологически науки (Хистология и ембриология) – един; 4.3. Биологически науки (Зоология на
безгръбначните животни, паразитология) – един;
4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един; 2.4. Религия и теология
(Източно църковно пеене) – един; 7.5. Здравни грижи – един; 3.1. Социология, антропология и науки
за културата (Социология – Икономическа социология) – един; 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Социология – Социология на
властта и история на социологията) – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
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за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи – 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.
5084
37. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Колесни, верижни машини и логистика“, за военнослужещ
в катедра „Управление на ресурси и технологии“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Условията на конкурса са обявени със
Заповед № ОХ-369 от 30.04.2018 г. на министъра
на отбраната, линк: https://www.md.government.
bg/bg/doc/zapovedi/2018/20180430_OX369.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България № 76. За контакти: тел. 062/618832.
5075
386. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение на
академичния съвет от 24.04.2018 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и
атестирането на академичния състав на Колежа
по туризъм и раздел ІІІ, чл. 24 от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурс за редовен доцент в
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и
управление (Устойчиво управление на туризма)“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се
подават в ректората на колежа, Благоевград,
ул. Брегалница № 2 (бивше Първо ОУ), тел. за
връзка: 073/83 56 26; 073/83 06 66.
5082
715. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН, София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика на кондензираната материя“ – един за нуждите на лаборатория
„Физика на материалите и ниските температури“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деловодството на института – София 1784, бул. Цариградско
шосе № 72, тел. 877-34-92.
4893
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за регулация на
с. Световрачене, кв. 42, УПИ І; кв. 43, УПИ І;
нова улица по о.т. 46а – о.т. 46б – о.т. 46в –
о.т. 46г – о.т. 46д, който е изложен в район „Нови
Искър“. Заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Нови Искър“.
4863
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8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ) – план-извадка на УПИ ІІ – „За ОЖС, училище, КОО и ПГ“,
кв. 2, м. Бул. Баба Парашкева, район „Люлин“, и
образуване на нов УПИ ІІІ-230, 231, 232 – „За жил.
стр., магазини, гаражи и ателиета“, и УПИ ІІ – „За
ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2, и УПИ І – „За
ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2а, м. Бул. Баба
Парашкева, за поземлени имоти с идентификатори
68134.4356.230, 68134.4356.231 и 68134.4356.232 и
изменение на плана за улична регулация между
о.т. 315 – о.т. 307в; о.т. 307в – о.т. 306а; о.т. 306а –
о.т. 316, м. Бул. Баба Парашкева. Проектът е
изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
4864
68. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на ПИ с
идентификатор 03504.229.231, с цел промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски
нужди – „Цех за преработка на гъби, плодове и
зеленчуци“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица, с
адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
4805
69. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
ПИ с идентификатор 03504.238.42, с цел промяна
предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „Жилищно строителство“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
4806
70. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на ПИ
с идентификатор 03504.198.30, с цел промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски
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нужди – „Цех за преработка на дървен материал“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
4807
71. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за кабелна оптична мрежа
от с. Дагоново до с. Краище. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин № 15.
4808
23. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на водопровод за обект: трасе на нов
водопровод за питейна вода от съществуващ АЦ
80 при о.т. 199 по плана на с. Драгиново, община
Велинград, област Пазарджик, до ПИ 297119 по
КВС на с. Драгиново, община Велинград, област
Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да обжалват проекта
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
4887
7. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
пътна връзка за поземлен имот № 27499.94.1 – собственост на „Съмър пропърти“ – ЕООД, преминаващ през ПИ № 27499.94.341, № 94.660, № 223.332,
№ 226.342 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, в местност Режева тубла, всички в
землището на с. Енина, община Казанлък, с площ
5074 кв. м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4853
85. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е
изготвен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения,
разположена на територията на община Каолиново, област Шумен, в следния териториален обхват:

1. Землище с. Климент, ЕКАТТЕ 37232
№

Идентификатор

1.

37232.14.20

2.

Начин на трайно
ползване

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

Полски път

Община Каолиново

104

104

37232.18.198

Полски път

Община Каолиново

575

575

3.

37232.19.197

Полски път

Община Каолиново

362

362

4.

37232.26.18

Полски път

Община Каолиново

571

571

5.

37232.42.236

Полски път

Община Каолиново

510

510

6.

37232.43.15

Полски път

Община Каолиново

240

240

7.

37232.65.15

Пасище

Община Каолиново

376

376
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2. Землище с. Наум, ЕКАТТЕ 51158
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

1.

000031

Полски път

Община Каолиново

796

796

2.

000057

Полски път

Община Каолиново

583

583

3.

000041

Полски път

Община Каолиново

850

850

4.

000040

Полски път

Община Каолиново

231

231

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

3. Землище с. Тъкач, ЕКАТТЕ 73554
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

000013

Полски път

Община Каолиново

810

810

2.

000174

Полски път

Община Каолиново

690

690

3.

000184

Полски път

Община Каолиново

574

574

4.

000043

Полски път

Община Каолиново

640

640

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

4. Землище с. Браничево, ЕКАТТЕ 06094
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

000186

Полски път

Община Каолиново

6

6

2.

000263

Пасище

Община Каолиново

271

271

3.

000236

Полски път

Община Каолиново

2833

2833

4.

000197

Полски път

Община Каолиново

2097

2097

5.

000203

Полски път

Община Каолиново

41

41

6.

000204

Полски път

Община Каолиново

886

886
902

7.

000221

Полски път

Община Каолиново

902

8.

000216

Полски път

Община Каолиново

6

6

9.

000238

Полски път

Община Каолиново

749

749

10.

000243

Полски път

Община Каолиново

5

5

11.

000190

Полски път

Община Каолиново

622

622

12.

000195

Полски път

Община Каолиново

808

808

13.

000213

Полски път

Община Каолиново

87

87

14.

000177

Полски път

Община Каолиново

44

44

15.

000172

Полски път

Община Каолиново

478

478

16.

000235

Полски път

Община Каолиново

395

395

Собственик

Дължина на
трасето (м)
54
1150
1143

Сервитут,
м2
54
1150
1143

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

5. Землище с. Пристое, ЕКАТТЕ 58485
№

Идентификатор

1.
2.
3.

000064
000055
000052

Начин на трайно
ползване
Полски път
Полски път
Полски път

Община Каолиново
Община Каолиново
Община Каолиново

6. Землище с. Гусла, ЕКАТТЕ 18188
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

18188.13.44

Полски път

Община Каолиново

638

638

2.

18188.15.21

Полски път

Община Каолиново

321

321

3.

18188.15.43

Полски път

Община Каолиново

658

658

4.

18188.11.40

Полски път

Община Каолиново

140

140

5.

18188.11.39

Полски път

Община Каолиново

174

174

6.

18188.21.66

Полски път

Община Каолиново

125

125

7.

18188.21.65

Полски път

Община Каолиново

47

47
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№

Идентификатор

8.

18188.25.64

9.
10.

Начин на трайно
ползване

ВЕСТНИК
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Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

Полски път

Община Каолиново

277

277

18188.22.59

Полски път

Община Каолиново

719

719

18188.22.78

Полски път

Община Каолиново

3

3

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

7. Землище с. Средковец, ЕКАТТЕ 68388
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

68388.10.75

Полски път

Община Каолиново

447

447

2.

68388.10.28

Полски път

Община Каолиново

1029

1029

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

8. Землище с. Загориче, ЕКАТТЕ 30137
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

30137.14.40

Полски път

Община Каолиново

333

333

2.

30137.14.41

Полски път

Община Каолиново

918

918

3.

30137.203.43

Полски път

Община Каолиново

161

161

Собственик

Дължина на
трасето (м)
1036
206
128
407
1022
4
179
149
939
274
1337
614
567
3

Сервитут,
м2
1036
206
128
407
1022
4
179
149
939
274
1337
614
567
3

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

Община Каолиново

1518

1518

9. Землище с. Тодор Икономово, ЕКАТТЕ 72549
№

Идентификатор

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

000415
000319
000394
000395
000396
000352
000166
000357
000409
000155
000370
000340
000341
000416

Начин на трайно
ползване
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Прокар
Пасище
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път

Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община

Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново

10. Землище гр. Каолиново, ЕКАТТЕ 36079
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

040145

Полски път

2.

040143

Товарна въжена линия

„Каолин“ – АД

22

22

3.

040176

Полски път

Община Каолиново

371

371

4.

080027

Полски път

Община Каолиново

1649

1649

5.

080145

Полски път

Община Каолиново

610

610

6.

080025

Полски път

Община Каолиново

899

899

Собственик

Дължина на
трасето (м)

Сервитут,
м2

11. Землище с. Дойранци, ЕКАТТЕ 21811
№

Идентификатор

Начин на трайно
ползване

1.

000101

Полски път

Община Каолиново

339

339

2.

000148

Товарна въжена линия

„Каолин“ – АД

19

19

3.

000134

Полски път

Община Каолиново

3243

3243

4.

000135

Полски път

Община Каолиново

640

640

5.

000136

Полски път

Община Каолиново

360

360
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Общата дължина на проектната мрежа за
електронни съобщения е 43 014 м. Проектът се
намира в стая № 20 на общинската администрация – Каолиново, и може да бъде прегледан от
понеделник до петък от 9 до 12 ч. от заинтересованите. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
4886
954. – Община Панагюрище на основание
чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че във връзка
с изработването на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на гр. Панагюрище с обособени райони: Източна
част, Западна част и Промишлена зона, разрешен
с Решение № 758 от 26.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Панагюрище, на основание чл. 198,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ е издадена Заповед № 219 от
24.04.2018 г. на кмета на община Панагюрище за
строителна забрана с цел одобряване на окончателен проект на ПУП – ПРЗ за район Източна
част на гр. Панагюрище, определен с граници:
север – регулационна граница на града, изток –  
регулационна граница на града, запад – река Луда
Яна, юг – улици Георги Бенковски, АУЕ, Братя
Дейкови и Малина, съгласно приет предварителен проект. На основание чл. 198, ал. 2 от ЗУТ
срокът на забраната е една година от влизане в
сила на заповедта. На основание чл. 198, ал. 4 от
ЗУТ строителната забрана спира прилагането на
влезлите в сила общи и подробни устройствени
планове за частта на територията, за които се
отнася. Заповедта може да бъде обжалвана по
реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния
съд – Пазарджик, чрез Община Панагюрище.
4905
12. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация – фаза предварителен проект, на територията на кв. Северно
от панаира, гр. Пловдив. Проектът е изложен за
запознаване в район „Северен“, бул. Цар Борис
III Обединител № 22а, Пловдив. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Северен“.
4854
29. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация – предварителен проект, за територията на кв. Пета
градска част, гр. Пловдив. Проектът е изложен
за запознаване в район „Северен“, бул. Цар Борис
III Обединител № 22а, Пловдив. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Северен“.
4855
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8. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за ПИ 375023 – „За животновъдна ферма“,
в местността Кантона, землище на гр. Симитли.
Трасето на новопроектирания водопровод е разположено в землището на гр. Симитли и е с дължина
647,913 м.Засегнати от трасето и сервитута са следните имоти: имот пл. сн. № 66460.0.523 – полски
пътища – собственост на Община Симитли; имот
пл. сн. № 66460.0.552 – местни пътища – собственост на Община Симитли; имот пл. сн.
№ 66460.0.550 – полски пътища – собственост
на Община Симитли. В едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Симитли.
4810
4. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект
за подробен устройствен план за линеен обект
извън границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на нова подземна
кабелна линия – ниско напрежение, от съществуващ трафопост МТТ Павльовото до ПИ 171031
в местността Орлино по КВС на гр. Сърница.
Предвижда се проектното трасе да започне от
МТТ Павльовото през общински път ПИ 000419
и да достигне до ПИ 171031 в м. Орлино по КВС
на гр. Сърница. Общата дължина на линейния
обект е 392 м, със сервитут 60 см от двете страни
на оста. Проектът се намира в Община Сърница,
Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени предложения, възражения и
искания до кмета на община Сърница в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4856
1. – Община Червен бряг на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 864 от 26.02.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, е изработен проект за
частично изменение на подробен устройствен план
(ЧИПУП) – специализиран подробен устройствен
план (СПУП) за установяване на временен режим за възстановяване и рекултивация в част от
кв. 32, кв. 41, кв. 43, кв. 44 по ПРЗ на гр. Червен
бряг и поземлени имоти в кадастрални райони:
171, 172, 173, 174, 176, 177, 645 и 683, извън урбанизираната територия по КК и КР на гр. Червен
бряг. Изработеният проект за устройствен план е
на разположение в стая № 204 в Община Червен
бряг за запознаване с него от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за частично изменение на
подробен устройствен план (ЧИПУП – специализиран подробен устройствен план (СПУП)
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4865
5. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

и ТКМ от съществуващо ГРТ до сграда механизация на винарна „Мидалидаре – с. Могилово“
в УПИ (урегулиран поземлен имот) І-423, кв.
51Б, с. Могилово, община Чирпан, област Стара
Загора. Документацията по изработените проекти
е на разположение всеки работен ден в стая № 4,
ет. 1 в сградата на Община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4899
1. – Общ и н а с . Р уен , о блас т Бу рг ас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Нов кабел НН l kV от ТП „МТС Ябълчево“
до електромерно табло пред ПИ 87093.69.8 по
КВС на местност Машат лъка в землището на
с. Ябълчево, община Руен, област Бургас. Същият
е изложен в стая № 39 в сградата на Община
Руен с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи май № 18.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят своите писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
4857

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 11, ал. 1, т. 4; чл. 50, ал. 1; чл. 77, ал. 1,
т. 7; чл. 78, чл. 79 и чл. 85, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Якоруда, приет с Решение № 6 по протокол
№ ОбС-02 от 5.12.2011 г., изменен с Решение
№ 40 по протокол № ОбС-05 от 15.06.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Якоруда, с искане оспорените разпоредби да бъдат обявени за нищожни
или при условията на евентуалност – да бъдат
отменени като незаконосъобразни, е образувано
адм. дело № 366/2018 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
29.06.2018 г. от 10,20 ч.
4909
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас,
срещу чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет
с решение по протокол № 4 от 30.11.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол. По оспорването
е образувано адм. дело № 1109/2018 г., насрочено
за 14.06.2018 г. от 10,20 ч.
4836
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А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, с
което е протестирана разпоредбата на чл. 57 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост на Община Враца в търговските дружества, приета от Общинския съвет – гр. Враца, с
Решение № 786 по протокол № 8 от 21.02.2008 г.,
последно изменена с Решение № 46 по протокол
№ 64 от 29.07.2014 г., по което е образувано адм. д.
№ 249/2018 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 19.06.2018 г. от 10,30 ч.
4895
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Кърджали, на
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, приета с Решение № 25
от 1.02.2008 г. по протокол № 3 от 1.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Ардино, по което е
образувано адм. д. № 151/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.06.2018 г. от 10,20 ч.
4844
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Ардино, приета с Решение
№ 23 от 1.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Ардино, по което е образувано адм. д. № 149/2018 г.
по описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.06.2018 г. от 10,15 ч.
4845
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Кърджали, на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Кърджали, приета
с Решение № 71 от 20.03.2008 г. по протокол № 6
от 20.03.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали, по което е образувано адм. д. № 143/2018 г.
по описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.06.2018 г. от 10,45 ч.
4846
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъде отменена разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от
Наредба № 22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Кубрат в частта относно „и/или упълномощени
от него длъжностни лица“, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Кубрат, по който е
образувано адм. дело № 78/2018 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
12.06.2018 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
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или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
4896
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 437/2018 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 27.06.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Наредбата
за условията и реда за упражняване правата
на собственост от Община Костинброд върху
общинската част от капитала на търговски дружества. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Костинброд, чрез председателя му.
4879
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 429/2018 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.06.2018 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е Правилникът за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Долна
баня, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, алтернативно
против чл. 19, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 4, чл. 82 и
83 от същия правилник, приет с Решение № 5 от
3.11.2015 г., изменен и допълнен с Решение № 6
от 17.11.2015 г. и с Решение № 71 от 11.08.2016 г.
на ОбС – гр. Долна баня. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – гр. Долна баня, чрез
председателя му.
4897
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба на „Рейсър ауто“ – ЕООД, представлявано
от управителя Юрий Сидоров, е образувано
адм. дело № 359/2018 г. по описа на АССО, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 4.07.2018 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване
чл. 52, 94 и 101 от Наредбата за управление на
дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на община Своге.
4908
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 2, т. 3, чл. 3, ал. 6, чл. 5, ал. 2, т. 5
и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на
кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Велики Преслав и за организацията на работа и
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условията на отглеждане на кучета в приютите
за безстопанствени кучета, приета с Решение
№ 290 от 23.04.2013 г. по протокол № 26 от с.д.
на ОбС – гр. Велики Преслав. Въз основа на
протеста е образувано адм. дело № 158/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 25.06.2018 г. от 9 ч.
4898
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 9, ал. 2,
т. 7 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на
кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Шумен и за организацията на работа и условията
на отглеждане на кучета в общинските приюти
за безстопанствени кучета, приета с Решение
№ 284 от 20.12.2012 г., изм. с Решене № 1056 от
30.07.2015 г. на ОбС – гр. Шумен. Въз основа на
протеста е образувано адм. дело № 145/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 18.06.2018 г. от 9,30 ч.
4903
Бургаският окръжен съд на основание чл. 48
ГПК и чл. 35 КМЧП съобщава на Ольга Борисовна Копеляс, гражданка на Руската федерация,
с последен известен адрес Руска федерация,
гр. Мурманск, ул. Шмидта, дом 9, корп: кв. 7, понастоящем с неизвестен друг адрес, че срещу нея е
предявен иск от „УниКредит Булбанк“ – АД, ЕИК
831919536, София, с правно основание чл. 79 ЗЗД
във връзка с чл. 430 ТЗ за осъждането є да заплати
на банката обща сума в размер 18 832,80 евро,
от която: главница – 18 118,07 евро, лихва върху
просрочена главница за периода 21.05.2016 г. –
29.01.2017 г. – 645,28 евро, и наказателна лихва за
просрочия за периода 21.05.2016 г. – 29.01.2017 г. –
69,45 евро, ведно със законната лихва върху
посочената главница от датата на подаване на
исковата молба в съда – 30.01.2017 г., до окончателното изплащане, както и направените по
делото съдебни разноски и адвокатски хонорар,
като по него е образувано т.д. № 47 по описа
за 2017 г. на съда. Указва на Ольга Борисовна
Копеляс да се яви в търговското деловодство
на съда в двуседмичен срок от обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“, за да
получи съобщение по чл. 367 ГПК с преписи от
исковата молба и приложенията. Указва на Ольга
Борисовна Копеляс, че ако не се яви в съда в
определения срок, съдът ще є назначи особен
представител на разноски на ищеца.
4878
Великотърновският районен съд, ІІІ състав,
уведомява Хопич Алага, роден на 28.02.1973 г. в
гр. Сремска Митровица, Сърбия – гражданин на
Република Сърбия, с неизвестен адрес, че има
качеството на ответник по гр. дело № 562/2017 г.
по описа на ВПРС, образувано по предявен от
Ресмие Салимова Мустафова иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Велики Преслав, за връчване на
определението на съда по чл. 131, ал. 1 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея, както
и че е длъжен да посочи лице в седалището на

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВПРС, на което да се връчват съобщенията – съдебен адрес или пълномощник по делото в Репуб
лика България. В противен случай делото ще
се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4871
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, призовава Ручхан Рамадан, роден на
7.11.1986 г., гражданин на Република Македония,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, като ответник по гр. дело
№ 161/2018 г. по описа на РС – гр. Кубрат, заведено
от Джансел Джелял Рамадан от с. Прелез, община
Завет, област Разград, с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК, да се яви в съда в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ за връчване на препис от исковата молба
с приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 от ГПК.
4847
Софийският районен съд 170 състав, съобщава на бенефициерите, че гр.д. № 234/2017 г.
по описа на СРС е образувано на 4.01.2017 г. на
основание чл. 66, ал. 4, Регл. 650/2012 г. по подадено заявление от Маргарита Емилова Баева
в качеството є на майка и законен представител
на Ева Цветанова Миленова – законен наследник на Цветан Петров Миленов, за издаване на
европейско удостоверение за наследство, което
да послужи пред Републ ика Германия. Производството е по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК във
връзка с чл. 66, ал. 4, Регл. 650/2012 г. Указва
на бенефициерите възможността да бъдат изслушани от съда по отношение на установяваните
елементи в настоящото производство, както и
че могат да предявят правата си по отношение
на същите в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4835
Районният съд – гр. Средец, призовава Робаши Хизгилов, гражданин на Израел, с неизвестен
адрес, като ответник по гр.д. № 118/2018 г. по
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4872
Районният съд – гр. Средец, призовава Рахел
Хизгилов, гражданка на Израел, с неизвестен
адрес, като ответница по гр.д. № 118/2018 г. по
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4873
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Районният съд – гр. Средец, призовава Наталья Владимировна Илюхина, гражданка на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 91/2018 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4902
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1545/2007 г. на Политическа партия ГЕРБ,
както следва: заличава досегашните членове на изпълнителната комисия, включително
председател и заместник-председатели, както и
досегашните членове на контролната комисия
на ПП ГЕРБ; вписва изпълнителна комисия
на ПП ГЕРБ в състав: Бойко Методиев Борисов – председател на партията, Цветан Генчев
Цветанов – заместник-председател, Йорданка
Асенова Фандъкова – заместник-председател,
Димитър Николов Николов – заместник-председател, членове: Красимир Любомиров Велчев,
Даниела Атанасова Дариткова-Проданова, Менда
Кирилова Стоянова, Томислав Пейков Дончев,
Живко Веселинов Тодоров, Пламен Дулчев Нунев,
Румяна Генчева Бъчварова; вписва контролна
комисия на ПП ГЕРБ в състав: Димитър Борисов Главчев – председател, и членове: Десислава
Жекова Танева, Александър Руменов Ненков,
Ирена Любенова Соколова, Емил Йорданов Радев, Даниела Владимирова Савеклиева, Андрей
Гришев Новаков.
4917
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1507/1997 г. на Политическа партия „ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ въз основа на взети
решения от ІV редовен отчетно-изборен конгрес:
Национален съвет в състав от 9 членове: Весела
Атанасова Драганова, Лилия Владимирова Войнова, Адриана Георгиева Брънчева-Драганова,
Малинка Георгиева Конакчийска, Деа-Маргарита
Лозанова Петрова, Гергана Симеонова Спиридонова, Мина Цонкова Цанкова, Мария Ивайлова
Денчева-Василева, Десислава Цветанова Георгиева; Изпълнително бюро в състав от 5 членове:
Весела Атанасова Драганова, Мина Цонкова
Цанкова, Адриана Георгиева Брънчева-Драганова,
Малинка Георгиева Конакчийска, Деа-Маргарита
Лозанова Петрова; Централна ревизионна комисия
в състав от 3 членове: Жоро Петров Чочов, Йотка
Койчева Халачева, Пламенка Илиева Андреева;
председател на Партия на българските жени – Весела Атанасова Драганова, която представлява
партията пред трети лица.
4918
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
540. – Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ – АД, на основание чл. 189 от КСО обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд

2017 г.

2016 г.

1 679

1 462

658

645

Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд

95

56

Приходи от лихви

98

112

Други приходи

5

6

Общо приходи

2 535

2 281

Оперативни разходи

(793)

(887)

(1 440)

(1 553)

(21)

(22)

(169)

(129)

18

(32)

(2 405)

(2 623)

(223)

(173)

(93)

(515)

-

-

(93)

(515)

Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други разходи
Други финансови разходи, нетно
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви, нетно
Резултат за периода
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход за периода
Отчет за финансовото състояние
     

31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения               

31

48

135

138

Финансови активи на разположение за продажба

1 103

1 108

Общо нетекущи активи

1 269

1 294

237

246

12

12

Финансови активи, държани за търгуване

2 611

2 612

Парични средства и парични еквиваленти

1 126

589

Общо текущи активи

3 986

3 459

Общо активи

5 255

4 753

Нематериални активи

              

Текущи активи
Вземания от пенсионните фондове              
Други текущи вземания                 

Пасиви, собствен капитал и резерви
Собствен капитал и специализирани резерви
Основен капитал

            

Загуба от минали години          
Печалба/(загуба) за периода
Общи резерви

              

5 495

5 000

(2 098)

(1 583)

(93)

(515)

32

32

Специализирани резерви

1 661

1 435

Общо собствен капитал и специализирани резерви

4 997

4 369

Текущи пасиви
Задължения към персонал               

151

161

Търговски задължения

               

89

94

Данъчни задължения

                

12

14

С Т Р.
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31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

Други задължения

6

Общо текущи пасиви
Общо пасиви, собствен капитал и резерви

115

258

384

5 255

4 753

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви
Основен
капитал
Салдо към 31 декември 2015 г.
Разпределения на печалба
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2016 г.
Увеличение на регистрирания капитал
Загуба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2017 г.

5 000
-

Загуби от
минали
години
(1 562)
(21)
(515)

Общи
резерви

Специализирани
резерви
11
1 258
21
-

Общо

-

(536)

21

-

(515)

5 000
495
-

(2 098)
(93)

32
-

177
1 435
-

177
4 369
495
(93)

495

(93)

-

-

402

5 495

(2 191)

32

226
1 661

226
4 997

4 707
(515)

Отчет за паричните потоци
2017 г.

2016 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от такси, удържани от пенсионните фондове
Парични потоци към пенсионните фондове

2 456

2 095

(7)

(6)

2

4

Парични потоци от такси, платени от осигурените лица при прехвърляне
в други пенсионни фондове
Плащания, свързани с търговски контрагенти
Плащания, свързани с трудови възнаграждения
Плащания, свързани с комисионни на осигурителни посредници

(781)

(611)

(1 487)

(1 555)

(217)

(305)

Други парични потоци

(57)

(63)

Нетен паричен поток, използван за оперативна дейност

(91)

(441)

395

334

(335)

(72)

73

117

133

379

Парични потоци, свързани с увеличението на капитала

495

-

Нетен паричен поток (използван за)/от финансова дейност

495

-

Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти

537

(62)

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

589

651

1126

589

Парични потоци от инвестиционна дейност
Продажба и намаление на финансови активи, държани за търгуване
Покупка на финансови активи на разположение за продажба
Получени лихви, комисионни, дивиденти и други
Нетен паричен поток (използван за)/от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Гл. счетоводител:
М. Василева-Спасова

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
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540а. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 от КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември 2017 г.
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Прехвърлени средства в държавния бюджет от починали без наследници
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към НОИ
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2017 г.

2016 г.

1 086
1 365
37
(131)
47
2 404

1 036
393
63
12
10
1 514

6 644
692
9 740

5 971
650
8 135

(32)
(19)
(51)
(10)
(370)
(3 187)
(2 203)
(658)
(6 479)
3 261
43 132
46 393

(7)
(5)
(12)
(308)
(2 852)
(2 060)
(645)
(5 877)
2 258
40 874
43 132

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения за превеждане на средства на лица,
променили осигуряването си по реда на КСО                         
Задължения, свързани с инвестиции                                          
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2017 г.

2016 г.

1 986
43 539
971
162    
46 658    

846
41 765
960
116
43 687

64

76

199
2
-  
265   
46 393  

473
1
5
555
43 132

2017 г.

2016 г.

6 644
(1 511)
(1 335)
(670)

5 971
(1 861)
(35)
(623)

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с лица, променили осигуряването си по реда на КСО
Платени такси на ПОД
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Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност   
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

БРОЙ 41
2017 г.

2016 г.

692

650

(3 187)
633

(2 852)
1 250

1 269
(17 711)
16 967
33
(2)
(49)
507
1 140
846   
1 986   

1 050
(14 091)
10 362
35
(2)
2
(13)
(2 657)
(1 407)
2 253
846

Гл. счетоводител:
М. Василева-Спасова

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
540б. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 от КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември 2017 г.
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Средства на лица, променили осигуряването си по реда на КСО
Прехвърлени средства към пенсионния резерв
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2017 г.

2016 г.

2 778
3 840
54
(649)
44
6 067

2 400
1 079
47
226
7
3 759

18 834

15 920

6 171
31 072

6 661
26 340

(100)
(46)
(146)
(269)
(8 834)
(1 089)
(3)
(1 679)
(12 020)
19 052
100 198
119 250

(37)
(12)
(49)
(183)
(7 025)
(2 505)
(4)
(1 462)
(11 228)
15 112
85 086
100 198

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции

2017 г.

2016 г.

3 494
114 443

3 866
95 210
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Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения за превеждане на средства на лица,
променили осигуряването си по реда на КСО
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

С Т Р. 7 7   
2017 г.
1 441
369
119 747

2016 г.
1 440
264
100 780

161

160

333
2
1
497
119 250

420
1
1
582
100 198

2017 г.

2016 г.

18 834
(269)
(1 089)
(1 679)
(3)

15 920
(183)
(2 110)
(1 418)
(4)

6 171

6 661

(8 834)
13 131

(7 025)
11 841

2 692
(67 284)
51 197
70
(2)
1
(177)
(13 503)
(372)
3 866
3 494

2 348
(40 095)
27 093
62
(3)
1
(23)
(10 617)
1 224
2 642
3 866

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с лица, променили осигуряването си по реда на КСО
Платени такси на ПОД
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Гл. счетоводител:
М. Василева-Спасова

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
540в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 от КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември 2017 г.
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Общо увеличения

2017 г.

2016 г.

214
231
33
(3)
41
516

233
65
36
1
3
338

704
1
1 221

477
31
846
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Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Средства за превеждане на държавния бюджет
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

БРОЙ 41
2017 г.

2016 г.

(4)
(4)
(571)
(135)
(1)
(93)
(804)
417
10 446
10 863

(1)
(1)
(574)
(98)
(1)
(54)
(728)
118
10 328
10 446

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2017 г.

2016 г.

476
9 666
690
48
10 880

184
9 549
688
38
10 459

12
5
17

10
3
13

10 863

10 446

2017 г.

2016 г.

704
(571)
(99)
8

477
(574)
(50)
6

1

31

(135)
(92)

(98)
(208)

354
(1 614)
1 614
37
(2)
1
(6)
384
292
184
476

239
(890)
827
39
(2)
1
(2)
212
4
180
184

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Постъпления от възстановени такси от ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Гл. счетоводител:
М. Василева-Спасова
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Председател на УС:
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Зам.-председател на УС:
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация на футболните агенти“
(БАФА) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 19.06.2018 г. в
13 ч. в София, ул. Незабравка № 25, Парк-хотел
„Москва“, зала „Конферанс 3“, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад и отчет за дейността
на сдружението за 2017 г.; проект за решение – ОС
приема доклад и отчет за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. приемане на бюджет на сдружение
„БАФА“ за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклад и отчет за дейността на сдружение
„БАФА“ за 2018 г.; 3. обсъждане и приемане на
изменения в устава на сдружение „БАФА“; проект
за решение – ОС приема изменение на устава на
сдружение „БАФА“; 4. освобождаване и избор на
членове на управителния съвет; 5. обсъждане и
утвърждаване на решение на управителния съвет
за приемане на членове на сдружението и транс
формирането им от „асоциирани“ в членове с
право на глас; проект за решение – ОС потвърждава решение на УС на сдружение „БАФА“; 6.
други. Канят се всички членове да присъстват на
събр анието, като се регистрират от 12,50 до 13 ч.
в деня на събранието. Членовете на сдружението
се легитимират с представяне на документ за
самоличност. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 18,
ал. 5 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4937
153. – Управителният съвет на сдружение
„Цент ър за пси хологическ и изс ледвани я“ –
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно общо събрание
на 27.06.2018 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2017 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2018 и 2019 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2018 и 2019 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час и
се провежда същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4877
3. – Управителният съвет на Конфедерация
на българската индустрия – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно съб
рание на 28.06.2018 г. в сградата на ФТНС – София,
ул. Раковски № 108, зала 3, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
КБИ през отчетния период; 2. доклад на КС за
финансовата дейност; 3. приемане бюджета на
КБИ за 2018 г.; 4. избор на управителни органи
на КБИ; 5. разни. Регистрацията на членовете
ще започне в 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Поканват се всички членове на
КБИ да присъстват лично или чрез упълномощен
представител на общото събрание.
4941
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151. – Управителният съвет на сдружение
„Цент ър за пси хологическ и у вреж дани я“ –
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно общо събрание
на 28.06.2018 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски № 112, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2017 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2018 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2018 г.; 5. промяна в състава
на управителния съвет; 6. промяна на устава; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час и
се провежда същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4876
15. – Управителният съвет на сдружение
„Движение на хората с увреждания“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
29.06.2018 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2017 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2018 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2018 г.; 5. освобождаване от
длъжност и от отговорност на настоящия състав
на управителния съвет на сдружението; 6. избор
на нов състав на управителния съвет на сдружението; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един
час по-късно и се провежда същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
4888
11. – Управителният съвет на сдружение
„Инициативи за младежко и академично развитие“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 14, т. 3 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 11.07.2018 г. в 18,30 ч. в 155 каб.
в ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на адрес: 1504 София, бул. Цар
Освободител № 15, при следния дневен ред: 1.
годишен финансов отчет и отчет на дейността
на сдружението; 2. избор на управителен съвет;
3. избор на председател; 4. други.
4921
1. – Управителният съвет на СНЦ „Волейболен
клуб Марек Юнион – Ивкони“ – Дупница, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на 28.06.2018 г. в 13 ч. в Дупница, Спортна
зала – Дупница, при следния дневен ред: 1. избор
на ръководещ общото събрание и избор на секретар и преброител; 2. приемане на доклади и
отчети за дейността на сдружението, представени
от председателя на УС; 3. приемане на финансови
отчети и баланси на сдружението; 4. освобождаване от длъжност и отговорност членовете на
управителния съвет и избор на нов състав на
управителния съвет; 5. промени в устава на сдружението, касаещи: начина на свикване и размера
на членския внос, срока за изплащането им и
периодичността, периодичност при свикване на
общото събрание, периодичност на заседанията на
управителния съвет и условията за освобождаване
на членовете му, приемане и освобождаване на
членове и други промени в устава; 6. структурни
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и организационни промени в сдружението, констатиране на отпадане на членове, прекратяване
на членство, одобряване на новоприети членове;
7. други. На основание чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събранието ще се проведе на същото
място при същия дневен ред в 14 ч. независимо
от броя на присъстващите членове. Канят се да
присъстват на общото събрание членовете лично
или чрез упълномощен представител.
4932
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а Ф у т б о лен
клуб „Атлетик“ – Куклен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава свиква на 25.06.2018 г.
в 18 ч. в Куклен, ул. Ал. Стамболийски № 43
(сградата на Община Куклен, ет. 3), общо отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:
1. избор на нови членове; 2. отчет на дейността
на управителния и контролния съвет; 3. избор
на председател, управителен и контролен съвет;
4. разни.
4906
5. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Тракия“ – Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.06.2018 г. в 13 ч. в
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Пловдив, ул. Капитан Райчо № 52, ет. 2, офис 13,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет и доклад на управление на РЛВК
„Тракия“ за 2017 г.; 2. промени в устава – промени
в състава на УС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
4907
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции прави следната
поправка в Решение № 581 от 23.04.2018 г. на
Надзорния съвет на същата относно публичен
търг с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 21662.4819.1020 и сграда с
идентификатор 21662.4819.1020.1 в УПИ I – „За
магазин и трафопост“, кв. 8, с. Доброславци,
ул. Габровница, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Нови Искър“ (ДВ, бр. 37
от 2018 г.): думите в т. 1 „поземлен имот с идентификатор 21662.1.4819.1020“ да се четат: „поземлен
имот с идентификатор 21662.4819.1020“.
5068

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. 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 в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
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