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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24,
44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г.,
бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38, 44, 52, 70 и 109
от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53 от 2014 г., бр. 14,
22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95
и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и
бр. 7, 15, 16, 20 и 22 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) Когато бенчмарк за лихвен процент,
ползва н о т ба нка за референ т ен л и х вен
процент по договори за кредит, се промени
съществено или вече не се изготвя, банката
прилага план за действие, изготвен съгласно
чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011
на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като
бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване
на резултатите на инвестиционни фондове,
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и
2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
(OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
(6) Банката уведомява клиента по реда на
ал. 3 и 4 за промените в договора за кредит,
произтичащи от прилагането на плана по
ал. 5. Към момента на прилагането на плана
по ал. 5 новият лихвен процент по договора
за кредит не може да е по-висок от размера
на лихвения процент по договора преди този
момент.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Разпоредбите на чл. 58, ал. 5 и 6 се
прилагат и за договорите за кредит, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен
лихвен процент се ползва пазарен индекс като
LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако
не е договорено друго.
§ 3. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ., бр. 59
от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от
2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 25 се създават
ал. 6, 7 и 8:
„(6) Когато бенчмарк за лихвен процент,
ползван от кредитор за референтен лихвен
процент по договори за кредит, се промени
съществено или вече не се изготвя, кредиторът
прилага план за действие, изготвен съгласно
чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011
на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като
бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване
на резултатите на инвестиционни фондове,
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и
2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
(OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
(7) Кредиторът уведомява потребителя
по реда на чл. 28 за промените в договора
за кредит, произтичащи от прилагането на
плана по ал. 6. Към момента на прилагането
на плана по ал. 6 новият лихвен процент по
договора за кредит не може да е по-висок от
размера на лихвения процент по договора
преди този момент.
(8) Когато потребителят предсрочно погаси задълженията си по договора за кредит
поради промяна в договора, произтичаща от
прилагането на плана по ал. 6, обезщетение
по чл. 41, ал. 3 не се дължи.“
§ 4. Разпоредбите на чл. 25, ал. 6, 7 и 8 от
Закона за кредитите за недвижими имоти на
потребители се прилагат и за договорите за
кредит за недвижими имоти на потребители,
сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен
индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR.
§ 5. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г.,
бр. 35 и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г.,
бр. 59 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 33а
се създават ал. 5 и 6:
„(5) Когато бенчмарк за лихвен процент,
ползван от кредитор за референтен лихвен
процент по договори за кредит, се промени
съществено или вече не се изготвя, кредиторът
прилага план за действие, изготвен съгласно
чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011
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на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като
бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване
на резултатите на инвестиционни фондове,
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и
2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
(OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
(6) Кредиторът уведомява потребителя
по реда на чл. 14 за промените в договора
за кредит, произтичащи от прилагането на
плана по ал. 5. Към момента на прилагането
на плана по ал. 5 новият лихвен процент по
договора за кредит не може да е по-висок от
размера на лихвения процент по договора
преди този момент.“
§ 6. Разпоредбите на чл. 33а, ал. 5 и 6 от
Закона за потребителския кредит се прилагат
и за договорите за потребителски кредит,
сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен
индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR.
§ 7. Законът влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника
за изграждане на батальонни бойни групи
от състава на механизирана бригада“ и на
Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 7а от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
1. Приема Проект за инвестиционен разход
„Придобиване на основна бойна техника за
изграждане на батальонни бойни групи от
състава на механизирана бригада“ съгласно
приложение № 1.
2. Приема Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов
тип боен самолет“, приет с Решение на 43-то
Народно събрание на 2 юни 2016 г. (ДВ, бр. 43
от 2016 г.), съгласно приложение № 2.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 8 юни 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към т. 1

ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНА БОЙНА ТЕХНИКА ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА БАТАЛЬОННИ БОЙНИ ГРУПИ ОТ СЪСТАВА НА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА“
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС
Автоматизирани информационни системи
БА
Българска армия
БВП
Брутен вътрешен продукт
БУП
Борд за управление на проекта
ББГ
Батальонна бойна група
ДИП
Документ за иницииране на проект
ЕФП
Единен финансов план
ЗОВСРБ
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
ИВУ
Импровизирано взривно устройство
ИП
Инвестиционен проект
КСВ
Командване на Сухопътните войски
КЩМ
Командно-щабна машина
МО
Министерство на отбраната
П2Б
Борд за управление на портфолио от проекти
ПВО
Противовъздушна отбрана
ПЕ
Програмен екип
РП
Ръководител на проекта
СВ
Сухопътни войски
ТТЗ
Тактико-техническo задание
ТИД
Технико-икономически доклад
ЦС
Цели на способности
АСУОСМБ Автоматизирана система за управление на огъня на самоходна минохвъргачна батарея
РХБР
Радиационно, химическо и биологическо разузнаване
ББМ
Бойни бронирани машини
МО
Министерство на отбраната
EOD
Унищожаване на невзривени боеприпаси
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RFI
RFP
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Унищожаване на импровизирани боеприпаси
Искане за информация
Искане за предложение

УВОД
Протичащите в рамките на НАТО и Европейския съюз процеси на стратегическо преосмисляне, в които
се очертават основните насоки за бъдещото развитие на Алианса, налагат своевременното изграждане на
нови способности за ефективно изпълнение на задачите от Сухопътните войски, адекватни на динамичната
среда за сигурност.
Динамично променящата се обстановка в световен и регионален мащаб формира нов профил и нови
параметри на стратегическата среда за сигурност��������������������������������������������������������
. Рисковете и заплахите за сигурността като цяло ще продължат да бъдат генерирани в нестабилни региони, извън териториите на НАТО и ЕС, което ще изисква навременен отговор там, където те възникват, за да не се допусне тяхното разпространение до нашите граници.
Заплахите, произтичащи от тези промени на средата за сигурност предполагат нарастване на изискванията
към Сухопътните войски по отношение изграждането и поддържането на способности за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната. Това налага участието на Сухопътните войски, като част от
Въоръжените сили на Република България в многонационални съвместни и експедиционни операции, заедно
със страните от НАТО и ЕС. Фокусът на усилията следва да е осигуряването на способности, които са от
първостепенна необходимост, с оглед противодействие на асиметричните заплахи и рискове пред сигурността
на евро-атлантическата зона, част от която сме и ние.
Новите условия на средата за сигурност с трудно предвидими и нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи изискват създаването на малки по състав, но по-добре екипирани, по-мобилни, по-боеспособни
и оперативно съвместими с армиите от НАТО формирования. Формирането на батальонните бойни групи
отговаря на условията, както и на изискването за изграждане на „единен комплект“ въоръжени сили по
стандартите на НАТО.
Съгласно Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република
България 2020 и Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. за изпълнението на изискванията в областта на бойната ефективност съществен принос ще има придобиването на нови бойни бронирани машини
заедно със съответното оборудване, екипировка и подготовка на 3 (три) батальонни бойни групи от състава
на механизирана бригада от Сухопътните войски.
Поетите ангажименти по изпълнението на пакета цели на способности 2017 на НАТО за Сухопътните
войски налага планирането, изграждането и подготовката на декларираните формирования да се извършва в
съответствие с изискванията, заложени в описанията и кодовете за способности на НАТО.
Окомплектуването с бойна техника на високо военно-техническо ниво в съответствие със съвременните
изисквания за бойна ефективност, мобилност и защитеност, съпоставими с аналогичните образци системи
на въоръжение в страните – членки на НАТО, е основната цел на проекта за модернизация на Сухопътните
войски.
Настоящият проект за инвестиционен разход е разработен в изпълнение на изискванията на чл. 16, т. 7а
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В проекта са анализирани:
– Необходимостта от придобиване на бойна, специална техника и оборудване за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада;
– Обхватът на проекта;
– Възможен вариант за реализация на проекта;
– Времевите и финансовите параметри за реализация на проекта.
Проектът за инвестиционен разход съдържа некласифицирана информация.
І. Общи положения
1.1. Наименование на проекта
„Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“
1.2. Основание за разработване
Настоящият проект е разработен в изпълнение на:
 Чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България
2020;
 План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г.;
 Портфолио от проекти и проектни приоритети на Министерството на отбраната, приети през 2015 г.;
 Планове за изпълнение на ЦС – 2017 за Сухопътни войски;
 Програмен меморандум „Цели за способности 2017“;
 Приет от Борда за управление на портфолио от проекти в Министерството на отбраната „Документ за
иницииране на проект за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи
от състава на механизирана бригада“.
1.3. Цели на проекта
Проектът има следните основни цели:
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1) Поддържане на способности за участие в операции по гарантиране на националния суверенитет и
независимост, защита на териториалната цялост на страната и на страните – членки на НАТО, в условията
на активиран чл. 5 от Вашингтонския договор;
2) Постигане на способности на батальонни бойни групи за противодействие на асиметричните заплахи
и рискове пред сигурността на евро-атлантическата зона;
3) Поддържане на способности за ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
4) Намаляване на критичната зависимост от доставките на въоръжението;
5) Изграждане на индустриален капацитет за поддръжка на придобитите отбранителни продукти през
целия жизнен цикъл чрез лицензионен трансфер за производство и за реализация в трети страни.
1.4. Резултати, постигани с реализация на проекта
1) Преодоляване на дефицита от способности на батальонните бойни групи, окомплектувани с наличната
физически и технологично остаряла техника;
2) Постигне на оперативна съвместимост със страните – членки на НАТО и ЕС, при участие в съвместни
операции;
3) Покриване на изискванията за декларираните механизирани формирования;
4) Окомплектуване на военновременните формирования с техника, освободена от батальонните бойни
групи, след получаване на нова.
1.5. Задачи на проекта
Основната задача на проекта е да определи необходимите параметри и дейности за придобиване на бойна, специална техника и оборудване за 3 (три) ББГ.
Проектът е разделен на два етапа:
1.5.1. Първи етап. Придобиване на бойна, специална техника и оборудване за постигане на основни способности на 3 (три) ББГ от състава на механизирана бригада.
Етапът стартира с приемане от НС на настоящия ПИР.
1.5.2. Втори етап. П������������������������������������������������������������������������������
ридобиване на сп��������������������������������������������������������������
ециал���������������������������������������������������������
ни машини с основни подсистеми за
��������������������������
постигане на пълни оперативни способности на 3 (три) ББГ от състава на механизирана бригада. Етапът ще започне с приемане
на отделен ПИР след завършване на първия етап или едновременно с първия етап, след осигуряване на
необходимото финансиране.
Проектът ще бъде основна стъпка и база за изграждане и развитие на механизираните формирования от
Сухопътните войски.
1.6. Проектна готовност
За подготовката на проекта са изготвени следните основни документи:
1) Доклад за отбранителните способности, които се осигуряват с първоначалния проект „Изграждане на
ББГ от състава на механизирана бригада“. Докладът е приет на заседание на Съвета по отбранителни способности на 25.11.2011 г.
2) Изходно задание за реализация на ИП „Изграждане на батальонна бойна група от състава на механизирана бригада“ с № ИЗ.В12.0046.13.
3) Тактико-технически задания (ТТЗ) за:
– Бойна бронирана машина за механизирано отделение В12.0046.13.01.00.ТТЗ;
– Бойна разузнавателна техника В12.0046.13.05.00.ТТЗ.
– Машина за ремонт и евакуация В12.0046.13.09.00.ТТЗ;
– Бронирана медико-санитарна машина В12.0046.13.08.00.ТТЗ;
– Бронирана машина за ядрено, химическо и биологическо разузнаване В12.0046.13.03.00.ТТЗ;
– Бронирана машина за бойна инженерна поддръжка В12.0046.13.04.03.ТТЗ;
– Бронирана машина за инженерно разузнаване В12.0046.13.04.01.ТТЗ;
– Бронирана машина за EOD/IEDD дейности В12.0046.13.04.04.ТТЗ;
– Бронирана инженерна машина за откриване на мини/невзривени боеприпаси и ИВУ В12.0046.13.04.06.
ТТЗ;
– Бронирана машина за дистанционно прочистване на пътища от взривни боеприпаси В12.0046.13.04.05.
ТТЗ;
– А втоматизирана система за управление на огъня на самоходна минохвъргачна батарея
(АСУ – ОСМБ) В12.0046.13.06.00.ТТЗ;
– Командно-щабна машина за свързочен взвод В12.0046.13.11.01.ТТЗ;
– Комуникационно-информационна система на батальонна бойна група В12.0046.13.11.00.ТТЗ.
4) Технико-икономически доклади (ТИД) и отчетни доклади от проучване за:
– Бойна бронирана машина за механизирано отделение, машина за ремонт и евакуация, бронирана
медико-санитарна машина – В12.0046.13.01.00.ТИД;
– Придобиване на техника за бойна инженерна поддръжка EOD и IEDD дейности B12.0046.13.04.00.
ТИД;
– Бойна разузнавателна техника В12.0046.13.05.00.ТИД;
– Автоматизирана система за управление на огъня на самоходна минох въргачна батарея
(АСУ – ОСМБ) В12.0046.13.06.00.ТИД;
– Отчетен доклад от проучване „Бойна бронирана машина за ядрено, химическо и биологическо
разузнаване“ В12.0046.13.03.00.ТИД;
– Комуникационно-информационна система на батальонна бойна група (ББГ) В12.0046.13.11.00.ТИД;
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– Отчетен доклад от проучване „Придобиване на техника за логистично осигуряване“ (ББГ),
В12.0046.13.10.00.П.
Всички посочени ТТЗ и ТИД са приети на заседания на Съвета по въоръженията.
5) Документ за иницииране на проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, приет на заседание Борда за управление на
портфолиото.
6) Приет на заседание на Съвета по отбрана 2017 г. – Доклад-анализ на вариантите за реализация на
инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни
бойни групи от състава на механизирана бригада“.
7) Доклад за отклонение на проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, приет на заседание на Борда за управление на
портфолиото.
Проектът е включен в „Портфолио от проекти и проектни приоритети на Министерството на отбраната, приети през 2017 г.“.
1.7. Управление на проекта
Управлението на проекта ще се извърши по принципите на управление на проекти в контролирана среда
(PRINCE2) на три основни нива:
 СТРАТЕГИЧЕСКО НИВО – Представено от Борда за управление на портфолио от проекти в Министерството на отбраната, който има правата и отговорността да дефинира, както и да разглежда и взема решения относно проблемни въпроси, свързани с отклонения от заложените параметри на проекта. Методически
подпомага екипната структура на проекта;
 УПРАВЛЕНСКО НИВО – Представено от Борда на проекта и ръководителя на проекта, които имат
правото и отговорността да вземат всички управленски решения, касаещи постигането на дефинираните от
Стратегическото ниво цели и резултати в рамката на определените обхват, срокове и ресурси.
 ЕКСПЕРТНО НИВО – Представено от ръководители на проектни екипи и допълнително привлечени
експерти за подпомагане на органите за управление на проекта.
1.8. Основни допускания
1) Обхватът и задачите на формированията от Сухопътните войски ще се разширяват.
2) За периода на придобиване и поддръжка на бойната техника България ще продължи да изпълнява
поетите съюзни ангажименти към на НАТО и ЕС.
3) Ще се засилва необходимостта от оперативна съвместимост и участие на формирования от въоръжените сили в коалиционни и съюзни операции.
4) Икономическата среда в България и в света няма да претърпи съществена промяна за периода на
придобиване на новите бойни и специални бронирани машини.
5) Ще бъдат осигурени финансови средства за изпълнението на проекта.
ІІ. Необходимост от придобиване на бойна техника
Необходимостта от придобиване на бойна и специална техника и оборудване за окомплектуване на
3 (три) батальонни бойни групи е продиктувана от ролята и задачите на Сухопътните войски по изпълнение
на трите мисии на Въоръжените сили.
2.1. Мисия на батальонните бойни групи
Мисията на ББГ е свързана с водене на подготовка и поддържане на способности за участие в операции
по гарантиране на националния суверенитет и независимост, защита на териториалната цялост на страната
и на страните – членки на НАТО, в условията на активиран чл. 5 от Вашингтонския договор, самостоятелно
или в състава на съвместни сили����������������������������������������������������������������������
, поддържане на международния мир и сигурност и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи.
Батальонните бойни групи са интегрирани тактически военни формирования за провеждане на операции
по трите мисии на Въоръжените сили, притежаващи гъвкава структура, необходима подготовка (за съв
местни или самостоятелни действия), подходящо оборудване и екипировка (за всякакви условия на оперативната обстановка), в състояние да провеждат пълния спектър както от бойни операции, така и операции
в отговор на кризи.
Основа за изграждане на батальонните бойни групи е механизираният батальон със способности за само
стоятелно развръщане и самоосигуряване в хода на операцията. За придобиване на необходимите оперативни
способности за изпълнение на конкретна мисия се усилват временно или за целия период на операцията със
сили и средства за разузнаване, огнева поддръжка, инженерна поддръжка, защита от ЯХБЗ, ПВО, специални
операции, гражданско-военно сътрудничество, медицинско осигуряване, формирование от военна полиция,
екипи за взаимодействие с военновъздушните сили, преводачи, административни, логистични и други елементи.
2.2. Задачи на батальонните бойни групи
На ББГ се поставят общи задачи по:
– Поддържане на боеспособността, боеготовността и способността за развръщане в съответствие с рисковете и заплахите;
– Участие в операции по поддържане на мира извън територията на страната;
– Участие в операции, произтичащи от членството на страната в НАТО;
– Участие в операции, произтичащи от други международни договори и задължения;
– Участие в операции по оказване на хуманитарна помощ и спасителни действия на територията на
страната и извън нея;
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– Участие в превантивната и непосредствената защита на населението и провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи.
Освен общите задачи ББГ изпълнява и други специфични задачи по:
– Участие в отбранителни операции;
– Участие в настъпателни операции;
– Участие в операции в ограничена среда;
– Участие в операции по стабилизиране и възстановяване;
– Участие в поддържащи операции.
2.3. Способности на батальонните бойни групи
За изпълнение на общите и специфичните задачи батальонните бойни групи трябва да притежават определени способности, свързани със:
– Способност за провеждане на самостоятелни отбранителни, настъпателни, задържащи бойни действия,
маньовър, изтегляне или отход в координация с други поддържащи формирования с основни оръжейни системи.
– Способност за обмен на информация за общата оперативна обстановка с подчинените подразделения
до ниво отделение (дори и спешено).
– Способност за водене на операции по поддържане на мира и други интензивни операции с използване
на сили в ограничена среда (напр. изпълнение на задачи по патрулиране, контрол на безредици, прочистване
на сгради и др.), включително и действия срещу бунтовници.
– Способност за осигуряване на непосредствена инженерна поддръжка, включително и изпълнение на
задачи по неутрализиране на невзривени боеприпаси, ръчно обезвреждане на минни полета и унищожаване
на препятствия.
– Способност за получаване на бойна поддръжка от артилерийски, инженерни, разузнавателни, ЯХБЗ
подразделения, подразделения за електронна борба и системи за разузнаване, наблюдение и съпровождане
на цели, както и за осигуряване такава на маневрените формирования.
– Способност за наблюдение, овладяване, контролиране и удържане на райони.
– Способност за водене на съвместни и многонационални експедиционни бойни действия и тактическо
развръщане в екстремални метеорологични условия при всякакви терени.
– Способности за операции в мрежово-центрична среда, по разузнаване, наблюдение и откриване на
цели, да се интегрират в по-широка система за Съвместно разузнаване и наблюдение, да опознават своите
сили в реално или близко до реалното време, както и да предотвратяват „приятелски огън“.
– Способност да записват през деня, нощта и при условия на много ограничена видимост изображения
на обекти или действия, представляващи интерес, и да изпращат такива изображения и подпомагащи данни
(напр. време, място) до център със специално предназначение за тяхното обработване/използване/обобщаване по бърз и защитен начин.
– Способност за водене на действия без доставки и поддръжка в продължение на 3 (три) дни.
– Способност за осигуряване на надеждна защита на собствените сили (включително ядрена, химическа,
биологическа, импровизирани взривни устройства и др.).
– Способност за осигуряване на основна медицинска и логистична поддръжка.
– Способност за провеждане на мероприятия, опазващи околната среда в зоната за отговорност.
След направените военно-технически анализи на състоянието на наличните въоръжение, бойна, специал
на техника, оборудване и екипировка на механизираните формирования от състава на Сухопътните войски
може да се направи общ извод, че се откроява изразен дефицит от способности за изпълнение на поставените
пред батальонните бойни групи задачи. Изводите от изготвения доклад за оценка на текущото състояние
на основната бойна техника в Сухопътните войски предполагат неефективност от и дори невъзможност за
модернизация на съществуващата бойна техника.
ІІІ. Обхват на проекта
Проектът за придобиване на основна бойна техника е изключително мащабен и комплексен и включва не
само придобиването на бойна техника за механизирано отделение, специална техника за формированията за
бойно осигуряване и поддръжка, допълнително оборудване, но и обхваща и обучението на персонала, който
ще експлоатира техниката.
3.1. Технически параметри на проекта
Изпълнение на етап първи: Придобиване на 150 бр. бойна и специална техника за 3 (три) ББГ.
3.1.1. Придобиване на бойна и специална техника
В зависимост от одобрените финансови средства се предвижда придобиването на следните бронирани
машини:
 Не по-малко от 90 броя бойни бронирани машини за механизирано отделение;
 Не по-малко от 60 броя специални (осигуряващи и обслужващи) бронирани машини.
3.1.2. Придобиване на системи и допълнително оборудване
 Придобиване на система за обучение (тренажори, симулатори, документация и др.);
 Автоматизирана система за управление на огъня на самоходна минохвъргачна батарея (АСУОСМБ)
за 3 (три) ББГ;
 Комуникационна и информационна система за 3 (три) ББГ.
3.1.3. Логистична поддръжка
Проектът предвижда гаранционна поддръжка за време и пробег.
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Проектът предвижда осигуряването на логистична поддръжка на бойната, специалната техника и оборудването да се извършва от българска фирма през жизнения цикъл на изделията, което ще бъде заложено като
условие в документацията за придобиване и в договора с изпълнителя.
Логистичната поддръжка ще се извършва чрез планиране и разходване на финансови средства по програмата на Сухопътните войски в програмните меморандуми и в ЕФП за МТО на МО.
3.1.4. Времеви параметри
Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща значителни по обем и сложност дейности, които
изискват детайлно планиране и координация и обхващат голям период от време.
Отчитайки текущото икономическо състояние на страната, цялостното изпълнение на проекта ще има
значителна финансова тежест, което го прави трудно изпълнимо в кратък период, поради което се предвижда
възможност процесът по придобиването на техниката да се осъществи за по-кратък срок, а заплащането да
се извърши за по-дълъг период от време.
Проектът е разработен за времеви интервал от 12 години.
През първия етап на периода е предвидено до 8 (осем) години след подписване на договор придобиването
на 150 единици бойна и специална техника за 3 (три) ББГ (Фигура 1).
Допълнителното оборудване ще се придобива последователно, като след �������������������������������
8������������������������������
(осем) години ще бъдат в състояние за оперативно използване 3 (три) ББГ.
Пълното комплектуване на 3 (три) ББГ се планира да завърши до приключване на проекта, когато Сухопътните войски ще могат да изпълняват задачи съгласно декларираните по цели на способности.
Изплащането ще се извършва съгласно финансовите разчети, посочени в таблицата на точка 3.1.5.
Фиг. 1. Бойна и специална техника
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3.1.5. Финансови параметри на проекта
Съгласно получените отговори на RFI���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
прогнозната стойност за
�����������������������������������������
придобиване на бойна, специална техника и допълнително оборудване възлиза на 1464 млн. лв. с ДДС, като се извършва на разсрочено плащане
(Приложение, Табл. 2).
Прогнозни разходи:
– за придобиване на 150 единици бойна и специална техника (Фиг. 2)
1224 млн. лв.
– за придобиване на системи и допълнително оборудване (Фиг. 3)
240 млн. лв.
Финансирането на проекта е целесъобразно да се извърши по години, както следва:
Години

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Финансиране,
млн. лв.*

100

100

100

100

100

100

100

150

150

180

174

110

* Забележки:
1. Посоченото разпределение на финансовите средства по години е прогнозно и се допуска коригирането
му в рамките на общата прогнозна максимална стойност, съгласувано с Министерството на финансите и
съгласно действащата в страната законова рамка в зависимост от изпълнението на етапите за реализиране
на проекта.
2. Необходимите финансови средства за изпълнението на проекта ще бъдат предвиждани в хода на съставянето на тригодишната бюджетна прогноза съобразно параметрите и сроковете за неговата реализация, заложени в договора за придобиване на техниката.
Предварителен общ финансов план за разходите е показан на фиг. 3.
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Фиг. 2. Разходи за придобиване на техника
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Фиг. 3. Разходи за техника, системи и оборудване

Общ финансов план
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3.1.6. Участващи институции
Поради своята мащабност и сложност реализацията на проекта изисква не само задълбочена работа на
ниво МО, но и координиране на усилията и съвместните дейности с много държавни институции. Това налага
формирането на съвместни работни групи и комисии от представители на Министерството на финансите,
Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, ДАНС и др. Тези съвместни действия
ще се осъществяват на различни етапи от съгласуването и реализацията на проекта в зависимост от формата
на тази реализация. Водещата роля за цялостната организация по подготовката и изпълнението на проекта
е на МО.
ІV. Вариант за реализация на проекта
Съгласно доклада на работния екип за оценка и анализ на вариантите за реализация на инвестиционния
проект за преодоляване на посочения дефицит от способности оптималният от военно-техническа гледна
точка вариант за реализация на проекта е следният:
Придобиване на нови и стандартизирани в НАТО отбранителни продукти чрез лицензионен трансфер на
технологии с цел местно производство на машините и на интеграцията на подсистемите, оборудването и
въоръжението им. Това да стане, като се създадат възможности за достатъчно участие на български производствени фирми при спазване на българското и европейското законодателство.
След придобиване на машините, системите и оборудването в Република България следва да се изпълняват като минимум следните дейности: поддръжка, модернизация и надграждане за целия им жизнен цикъл.
Лицензионният трансфер да позволява и създава предпоставки за износ на произвежданите отбранителни
продукти на трети пазари.
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Посоченият вариант за реализация на проекта е избран след проведен сравнителен анализ между алтернативите за придобиване и на база опита на други европейски държави при изпълнение на проекти за
придобиване на нови бронирани машини.
V. Допускания при изготвяне на финансовите разчети
Направените финансови разчети са извършени на основа на достъпни източници, изготвените ТИД и допускането, че индикативните цени, предоставени като отговори на искането за предоставяне на информация
до водещи лидери производители, могат да бъдат занижени в процеса на преговори. Изследването е проведено по производители и тип на бойната техника. Анализът е примерен, тъй като цената на бойната техника
зависи от твърде много показатели, като:
 Брой на заявените изделия;
 Окончателен състав и окомплектовка на машината;
 Срок за изпълнение и място на доставка;
 Гаранционни условия и логистична поддръжка;
 Предоставяне на експлоатационна, ремонтна и друг вид документация;
 Обучение на персонал;
 Осигуряване на резервни части за следгаранционна поддръжка;
 Осигуряване на логистична поддръжка извън територията на Република България;
 Осигуряване на метрологична поддръжка;
 Изисквания за индустриално сътрудничество към договора за доставка;
 Военно-политическата и икономическата обстановка в света и в частност от тази в района, за който
са предназначени тези машини.
Предвид допусканията представените разчети имат ориентировъчен характер.
Разходите за изграждането на ББГ се формират от два основни компонента:
 Разходи за придобиване на техниката;
 Разходи за придобиване на системи, допълнително оборудване и обучение.
Разходите включват: разходите, свързани с придобиването на определено количество бойна, специална
техника и допълнително оборудване за окомплектуване на 3 ББГ, обучение на техническия състав за експлоатация на техниката и гаранционна поддръжка, без логистична поддръжка през жизнения цикъл и без
създаване и поддържане на оперативни и войскови запаси от бойни припаси и резервни части.
VІ. Възможни начини за финансиране на проекта
Източник за финансиране на проекта е целево финансиране от централния бюджет чрез разсрочено плащане съгласно т. 3.1.5.
Необходимите финансови средства за изпълнението на проекта ще бъдат предвиждани в хода на съставянето на тригодишната бюджетна прогноза съобразно параметрите и сроковете за неговата реализация,
заложени в договора за придобиване.
VІІ. Рискове
Основният риск произтича от неосигуряването на необходимите финансови средства и от забавяне на
реализацията.
7.1. Идентифициране на рисковете
Идентифицирането на рисковете беше извършено по „Евристичен“ метод. Експертна група от Командването на СВ идентифицира следните рискове: Риск № 1 „Недостиг на финансови средства за реализация на
проекта“, Риск № 2 „Забавяне на реализацията след стартирането“ и Риск № 3 „Рязка промяна на визията и
приоритетите за изграждане на Въоръжените сили“. Тези рискове при евентуално тяхно сбъдване биха застрашили постигането на целта на проекта, както следва:
• Риск № 1 „Недостиг на финансови средства за реализация на проекта“. За реализирането на такъв проект ще бъдат необходими значителни финансови средства, които засега не са осигурени. Този риск може да
настъпи при следните рискови събития:
− недостиг на финансови средства в централния бюджет, необходими за реализацията на проекта;
− намаляване на финансовите средства в централния бюджет вследствие на непредвидени обстоятелства
и др.
• Риск № 2 „Забавяне на реализацията след стартирането“. Поради мащабите на проекта съществува вероятност за възникване на проблеми при реализацията. Евентуално значително забавяне може да възпрепятства постигането на първоначално поставените цели и желания краен резултат. Този риск може да настъпи
при следните рискови събития:
− недостиг на финансови средства по време на реализацията на проекта;
− забава в изпълнението на задълженията по договора от страна на изпълнителя;
− при придобиване на етапи пренасяне назад във времето на някои от етапите на реализация на проекта
поради появата на нов приоритет (цел) за постигане пред СВ.
• Риск № 3 „Рязка промяна на визията и приоритетите за изграждане на Въоръжените сили“. Такава
промяна може да се отрази на способността на СВ да придобие, развива и поддържа три ББГ. Това от своя
страна ще се отрази на цялостната реализация на проекта. Като се започне от отказ за стартиране на проекта
до намаляване на изискванията към машините и въоръжението, предвидени за придобиване. Този риск може
да настъпи при следните рискови събития:
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− промяна на планиращите сценарии вследствие на промяна на средата на сигурност;
− недостиг на финансови средства за реализация на плана за изграждане на ВС;
− промяна във визията за развитие на СВ.
Състоянието на изследваните рискове е показано в матрицата на риска.
Фигура 5. Матрица на рисковете

Риск № 1

Риск № 3
Ниско

Средно

Високо

ВЛИЯНИЕ
7.2. Действия по намаляване влиянието на рисковете
• За намаляване влиянието на Риск № 1 „Недостиг на финансови средства за реализация на проекта“:
− договаряне на придобиването при разсрочено плащане с първоначален гратисен период;
− убеждаване на държавното ръководство за важността на проекта и отпускане на средства от централния
бюджет;
− търсене на алтернативни методи за реализация на придобиването;
− съвместно придобиване с други страни – членки на НАТО, чуждестранно финансиране и др.
• За намаляване влиянието на Риск № 2 „Забавяне на реализацията след стартирането“:
− договаряне на придобиването при разсрочено плащане с първоначален гратисен период;
− убеждаване на държавното ръководство за важността на проекта и отпускане на средства от държавния
бюджет;
− поставяне на точни срокове при подписване на договор с изпълнителя и включване на значителни неустойки при забавяне изпълнението на проекта;
− формулиране на всички изисквания към отбранителния продукт по време на подготвителната фаза;
− изграждане на система от мероприятия за периодичен отчет за реализацията на придобиването.
• За намаляване влиянието на Риск № 3 „Рязка промяна на визията и приоритетите за изграждане на
Въоръжените сили“:
− изграждане на поне на една ББГ и разсрочване на изпълнението на другите след приоритизиране на
необходимите способности.

VІІІ. Използвана литература
№

Наименование

1. Конституция на Република България, обн., ДВ, бр. 57 от 13.07.1991 г.
2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г.,
посл. изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г.
3. Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, обн., ДВ, бр. 26 от
23.03.2018 г.
4. План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г.
5. Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г.
6. Доктрина за Сухопътните операции (НП-3.2)
7. Концепция за изграждане на отбранителна способност „Изграждане на ББГ от състава на механизирана бригада“
8. Изходно задание „Изграждане на ББГ от състава на механизирана бригада“ с № ИЗ.В12.0046.13
9. Заповед на министъра на отбраната на Република България МЗ-ОХ-759/10.08.2017 г., относно
формиране на интегриран проектен екип
10. Заповед на министъра на отбраната на Република България относно назначаване на работна
група, включваща представители на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия за изработване на Тактико-техническо задание (ТТЗ) за проект „Изграждане
на ББГ от състава на механизирана бригада“
11. Пакет Цели на способностите 2013 – Заповед на министъра на отбраната ОХ-018/26.06.2013 г.
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12. Сценарии за планиране в процеса на Прегледа на структурата на въоръжените сили, Приложение
№ 3 на Заповед на министъра на отбрана на Република България № ОХ-240/23.04.2010 г. (Забележка: Сценариите са същите като тези, използвани и за Прегледа на структурата на въоръжените
сили през 2014 г.)
13. Пакет Цели на способностите 2017 – Заповед на министъра на отбраната ОХ-022/19.04.2017 г.
14. Описание и кодове на способностите („Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statement“)
15. Заповед на министъра на отбраната № ОХ-947/9.12.2016 г. относно утвърждаване на „Ръководство
за проектно управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
МО и БА“
16. Заповед на министъра на отбраната № ОХ-876/16.12.2015 г. относно назначаване на бордове за
управление на проекти, проектни ръководители и ръководители на екип/и на проектите, одобрени
за включване в портфолиото от проекти на Министерството на отбраната
ІХ. Примерен разчет за изпълнение на основните дейности на проекта
След приемането на Проекта за инвестиционен разход от Народното събрание ще бъдат изпълнени
дейностите, показани в таблицата. Ще бъде проведена процедура по Закона за обществените поръчки
(ЗОП), а при наличие на основание ще бъдат приложени изключенията на ЗОП.
№

Основна дейност

2018

1

Приемане на проект за инвестиционен разход от
Народното събрание

2

Провеждане на процедура по ЗОП, а при наличие
на основание ще бъдат приложени изключенията
на ЗОП

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Oокомплектоване
на 1 ББГр

Придобиване на техника за първа ББГр
3

Придобиване на ББМ за пехотните формирования

4

Придобиване на специална техника

5

Придобиване на системи и оборудване

Oкомплектоване на
2 ББГр

Придобиване на техника за втора ББГр
6

Придобиване на ББМ за пехотните формирования

7

Придобиване на специална техника

8

Придобиване на системи и оборудване

Придобиване на техника за трета ББГр
9

Придобиване на ББМ за пехотните формирования

10

Придобиване на специална техника

11

Придобиване на системи и оборудване

*

Завършва
окомплектоване на
3 ББГр

Представените срокове за реализиране на проекта са условни и подлежат на корекция при промяна на
икономическата конюнктура

Приложение към Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“
Таблица 1: Прогнозни финансови средства за придобиване на планирания брой бойна и специална техника и
примерен разчет на доставките за формиране на 3 ББГ за период от 8 години.

№

Вид

всичко
млн. лв.

2020

Ед..цена

2019

Общ брой

2018

1

Бойни
бронирани машини

90

~ 9

810

10

90

20

2

Специални бронирани
машини

60

~
5-8

414

2

16

12

106

Всичко

150

1224

бр.

0

млн.
лв.

0

бр.

2021

млн.
млн.
бр.
лв.
лв.

2022

2023

2024

2025

бр.

млн.
лв.

бр.

млн.
лв.

бр.

млн.
лв..

бр.

млн.
лв.

180

20

180

10

90

20

180

10

90

0

0

0

0

9

63

0

0

13

84

20

180

20

180

19

153

20

180

23

174

2026

млн.
лв.

бр.

млн.
лв.

18

121

18

130

18

121

18

130

бр.
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№

Наименование

Всичко,
млн.
лв.

Таблица 2: Прогнозни пълни разходи за придобиване на бойна, специална техника, системи и оборудване за
3 батальонни бойни групи за период от 8 години и разпределение на паричните потоци за 12 годишни вноски.
Години
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

180

180

90

180

90
84

121

130

1

Придобиване на бойна техника

810

90

2

Придобиване на специална техника

414

16

3

Придобиване на системи и оборудване, документация, симулатори, тренажори, обучение на персонала и др.

240

28

20

22

35

24

28

43

40

Общо необходими разходи за придобиване

1464

134

200

202

188

204

202

164

170

Планирани разходи за изплащане

1464

100

100

100

100

100

100

150

150

100

63

АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД
„ПРИДОБИВАНЕ НА НОВ ТИП БОЕН САМОЛЕТ“

2027

2028

2029

180

174

110

Приложение № 2
към т. 2

УВОД
Последните години се характеризират с динамично променяща се среда за сигурност в глобален мащаб. Събитията в Украйна и в Сирия наложиха преоценка на способностите за реакция на НАТО и ЕС,
в това число и на Република България. Открои се съществен дефицит от способности на въоръжените
сили на Република България, особено на бойната авиация, породен от остарелия авиационен парк от
времето на Вaршавския договор.
Растящата несигурност в региона отново постави на преден план необходимостта от наличие на съвременен боен самолет, напълно съвместим със стандартите на НАТО, за прилагане на механизмите на
колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.
С придобиването на такъв самолет ще се преодолее дефицитът от способности на въоръжените ни
сили за неутрализиране на широк спектър от въздушни, наземни и морски заплахи при всякакви метеорологични условия и време от денонощието и ще се осигури пълна оперативна съвместимост със съюзниците
от НАТО и ЕС.
Остарелият самолетен парк допълнително възпрепятства и въвеждането на важни регламенти и
директиви на ЕС и национални планове и програми за реализирането на ключови инфраструктурни,
транспортни и комуникационни проекти в Република България.
След края на Студената война всички страни – членки на НАТО и ЕС, включително бившите страни-членки на Варшавския договор, с изключение на Република България оптимизират авиационния си
парк чрез замяна на специализираните бойни самолети с по-малко на брой, но със значително по-големи
възможности многоцелеви изтребители, способни да изпълняват широк спектър от задачи при пълна
оперативна съвместимост – както във въздуха, така и на земята.
Придобиването на съвременен боен самолет е сложен процес, обусловен от множество геополитически, военнотехнически, финансови, икономически и правни фактори, налагащи задълбочен анализ за
намиране на възможно и най-рационално решение на държавно ниво. Това решение ще има значителни
последствия върху развитието на изтребителната авиация и бойните способности на въоръжените сили
на страната за десетки години напред.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование на проекта
„Придобиване на нов тип боен самолет“.
Забележка. В някои от точките и параграфите на настоящия документ вместо термина „боен самолет“
със същото значение и смисъл са използвани други термини, придобили обществена употреба, като „многоцелеви изтребител“, „многоцелеви боен самолет“, „основен многофункционален самолет“ и др.
1.2. Основание за разработване
Проектът за инвестиционен разход е разработен в изпълнение на:
– чл. 16, т. 7а от ЗОВСРБ;
– „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“.
Забележка. При изготвянето на настоящия проект за инвестиционен разход са отчетени препоръките от
доклада на Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов
тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи.
1.3. Цел на проекта
Проектът има следните основни цели:
1) Постигане на способности за осигуряване на въздушния суверенитет на Република България в Интегрираната система за противовъздушна (ПВО) и противоракетна (ПРО) отбрана на НАТО (NATINAMDS).
2) Постигане на способности за охрана на въздушното пространство, способности за нанасяне на удари по наземни и морски цели и способности за разузнаване от въздуха.
3) Освобождаване на честотен спектър за граждански цели.
4) Прекратяване на зависимостта за поддръжка на изтребителната авиация от страни извън НАТО и ЕС.
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1.4. Способности, постигани с реализацията на проекта
Проведеният задълбочен анализ на сценариите за действие в отговор на криза недвусмислено показа,
че реализацията на проекта ще гарантира преодоляването на дефицита от способности на въоръжените
сили на Република България за неутрализиране на широк спектър от въздушни, наземни и морски заплахи при всякаква метеорологична обстановка и време от денонощието. Чрез него се постига и необходимата оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО и ЕС.
Дефицитът от способности е посочен в т. 2.2 от настоящия документ.
1.5. Задачи на проекта
Основната задача на проекта е да определи необходимите параметри и дейности за придобиване и
експлоатация на нов тип боен самолет за нуждите на Въоръжените сили на Република България.
За нейното постигане се решават следните частни задачи:
· определяне на обхвата на проекта;
· определяне на времевите параметри на проекта;
· определяне на финансовата рамка на проекта.
Решаването на посочените задачи ще способства за вземане на информирано решение от Народното
събрание относно реализацията на проекта за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен
самолет за нуждите на Въоръжените сили.
1.6. Проектна готовност
Настоящият проект за инвестиционен разход се явява актуализирана версия на проекта за инвестиционен
разход, приет с Решение на Народното събрание на 2.06.2016 г., обнародвано в ДВ, бр. 43 от 7.06.2016 г. При
актуализацията на проекта са отчетени препоръките от доклада на Временната парламентарна комисия за
проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, както и отговорите на изпратеното от Министерството на отбраната Искане за предоставяне на предложение (Request for Proposal – RFP,
рег. № RN217003-001-04/3-51/27.10.2016 г.) до потенциалните страни доставчици на многоцелеви самолети.
Вариантите за реализация на проекта „Придобиване на нов тип боен самолет“ са предложени на базата на
анализ на получените отговори на изпратените от Министерството на отбраната „Искане за предоставяне
на информация за придобиване на нов модел основен боен самолет“ за нови и употребявани многоцелеви самолети до девет държави (Request For Information – RFI, рег. № 30-05-269/24.01.2011 г.) препоръките на Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет,
отговорите на изпратените от Министерството на отбраната искания за предоставяне на предложение,
както и проведените срещи в Министерството на отбраната с потенциални страни доставчици в периода
след приемането на доклада на Временната парламентарна комисия. Всички варианти (типове самолети),
предложени в настоящия проект за инвестиционен разход, удовлетворяват утвърдените от министъра на
отбраната „Оперативни и тактико-технически изисквания към новия модел основен боен самолет на българските ВВС и изисквания към подготовката на личния състав“ (рег. № 400-6575/21.09.2010 г. – приети от
Съвета по отбрана към министъра на отбраната през месец септември 2010 г.).
Министерството на отбраната има готовност след приемане на актуализирания проект за инвестиционен разход от Народното събрание да изпрати отново „Искане за предоставяне на предложение“ (RFP) до
потенциалните страни доставчици на многоцелеви самолети, така както е залегнало в т. 3 от заключенията (раздел X) от доклада на Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата
по избор на нов тип боен самолет.
2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВ ТИП БОЕН САМОЛЕТ
Необходимостта от придобиване на нов тип боен самолет за ВВС на Република България произтича
от задълбочаващото се противоречие между важните задачи в системата за национална и колективна
сигурност, от една страна, и от остаряващата и отхождаща авиационна техника и очертания сериозен
дефицит от способности, от друга.
Остарелият самолетен парк допълнително възпрепятства въвеждането на важни регламенти и директиви на ЕС и национални планове и програми за реализирането на ключови инфраструктурни, транспортни и комуникационни проекти в България.
2.1. Задачи на ВВС
В системата за национална и колективна сигурност на българските ВВС се определят важни задачи,
постановени с редица национални и съюзни документи. В преобладаващата си част тези задачи изискват
модерна и боеспособна изтребителна авиация.
2.1.1. Задачи на ВВС, произтичащи от национални документи
Военновъздушните сили като неразделна част от въоръжените сили (ВС) на Република България
имат неотменим ангажимент по гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната и
защита на нейната териториална цялост съгласно Конституцията на Република България.
Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България конкретизира горепосоченото
задължение, като тези ангажименти могат да се изпълняват самостоятелно или съвместно с формирования от въоръжените сили на съюзни държави, което налага постигане на оперативна съвместимост от
въоръжените сили на страната.
Стратегията за национална сигурност налага развитие на адекватни отбранителни способности за
отговор на асиметрични заплахи, висока динамика, неопределеност, нееднозначни и сложни за прогнозиране процеси на външната среда за сигурност.
Произтичащите отговорности на въоръжените сили на Република България от горепосочените основополагащи национални документи са детайлизирани като задачи на ВВС в Програмата за развитие на
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отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.
2.1.2. Задачи на ВВС, произтичащи от съюзни документи
Приемането на Република България за пълноправен член на НАТО през 2004 г. наложи изпълнението
на основополагащи документи, регламентиращи контрола и охраната на въздушното пространство на
страните – членки на Алианса.
Концепцията за Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО
(NATINAMDS) очертава основите на колективната ПВО на Алианса в контекста на новата среда за сигурност и дефинира мисията по контрол и охрана на въздушното пространство в мирно време (Air Policing),
като задължава страните членки да поддържат способности за откриване, прехващане, опознаване и
въздействие по въздухоплавателни средства нарушители във въздушното пространство на НАТО.
Конкретните задачи за ВВС на Република България и придаваните от нея самолети за Air Policing са
регламентирани в Поддържащия план за ПВО на Съюзното въздушно командване на НАТО. Съгласно
този план ВВС на Република България носят непрекъснато бойно дежурство с изтребители за действие
във всякакви МТУ и по всяко време на денонощието в изключително кратки срокове за излитане, придадени под оперативното командване на Командващия на Съюзното командване по операциите на НАТО.
Приетата за изпълнение Цел за способности (ЦС) А1501 от Пакета Цели на способностите 2017 изисква Република България да поддържа във висока степен на готовност определено количество изтребители
и ниво на подготовка на летателните екипажи за изпълнение на Air Policing в Интегрираната система за
ПВО и ПРО на НАТО.
Конкретните изисквания към способностите на самолетите и нивото на подготовка на летателните екипажи са посочени в стандартите на Съюзното командване по операциите за войските и силите,
част III „Стандарти за ВВС“.
2.2. Дефицит от способности
Анализът на тактико-техническите характеристики на МиГ-29 откроява силно изразен дефицит от
способности за изпълнение на поставените задачи в следните критично важни области, посочени в стандартите на Съюзното командване по операциите за войските и силите, част III „Стандарти за ВВС“ и
„Описание и кодове на способностите“:
· съвместими с Алианса системи за комуникация, навигация и опознаване „свой-чужд“;
· радиус на действие;
· защитеност на комуникациите (режими Have Quick II, Secure Voice);
· тактическа радиолиния за обмен на глас и данни (Link-16);
· точност и ефективност на въздействието;
· действия денем и нощем във всякакви метеорологични условия;
· системи за самозащита и електронна борба (EW);
· системи за планиране и анализ на мисиите;
· системи за подготовка на летателния състав (симулатори и др.).
2.3. Възможности на ВС за гарантиране на националната сигурност
С цел определяне на реалните възможности на въоръжените сили за гарантиране на националната
сигурност на Република България беше направена реална оценка на предизвикателствата, рисковете и
заплахите в съвременната стратегическа среда, както и на възможните сценарии, при които би се наложило използване на въоръжените сили за тяхното посрещане и неутрализиране.
Сценариите бяха приоритизирани съобразно реалистичността за сбъдване и риска за националната
сигурност. В част от сценариите, включително в определените като най-реалистични и с най-голям риск
за националната сигурност, разработената концепция на операцията предвижда използването на съвременен боен самолет от ВВС като най-ефективно (а в редица случаи – и единствено възможно) средство
за преодоляване на явния дефицит от способности на въоръжените сили.
2.4. Изисквания на ЕС за използване и освобождаване на честотния спектър
С поредица директиви и регламенти на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия се определят важни политики и изисквания в областта на електронните съобщителни мрежи и
услуги и транспорт.
Изпълнението на тези изисквания и свързаните с тях проекти е силно затруднено, тъй като необходимите честотни диапазони са заети за нуждите на МО. Точно в тези диапазони работят основните системи
и оборудване на МиГ-29 за опознаване и навигация, от които зависи ефективността на изпълнение на
задачите и безопасността на полетите.
Към момента изпълнението на проектите в тази област е, както следва:
Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград“
Договорите за реализиране на проекта са сключени в изпълнение на Финансов меморандум по КФ
1164/94/ИСПА, мярка 2001 BG16 Р РТ 003. Част от проекта включва изграждане на мобилни комуникации за нуждите на железопътния транспорт по стандарт GSM-R, а предвидените за това радиочестотни
ленти се използват от системите за въздушна радионавигация на Българската армия.
Втори етап на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в
Република България
Въпреки положените не малко усилия през последните години България продължава да бъде в нарушение, като не са предприети допълнителни мерки, позволяващи реален достъп на нови участници
до националния пазар на инфраструктура за цифрова наземна телевизия. За целта е необходимо да бъде
осигурен свободен радиочестотен спектър за изграждане на нова мрежа за наземна цифрова телевизия.
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Освобождаване на радиочестотната лента 790-862 MHz „Цифров дивидент“
С Решение 2010/267/ЕС на Европейската комисия от 6 май 2010 г. са определени техническите условия за
използването на радиочестотна лента 790-862 MHz (обхват 800 MHz) в Европейския съюз за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги.
Радиокомуникационните и навигационните системи, както и средствата за опознаване, които са на въоръжение в българските ВВС, са предимно производство на бившия СССР. Голяма част от тях работят в
обхвати 700 MHz и 800 MHz.
В чисто технологичен аспект, за да се освободят напълно радиочестотните ленти, е необходимо наличните системи във ВВС за радионавигация и опознаване (наземни и бордни) да бъдат подменени с нови, отговарящи на стандартите на НАТО и ICAO.
Съгласно Първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър, обхватът 800 MHz, или
т.нар. „цифров дивидент“ (790-862 MHz), от 1.01.2013 г. се предоставя за безжични широколентови услуги в ЕС.
Съгласно чл. 1, § 3 от Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз,
Република България е информирала ЕК, че у нас ползването на честотната лента за военни цели ще продължи
до края на 2018 г. България е единствената страна в ЕС, която е уведомила Комисията относно невъзможността да прилага решението в близките години.
Следва да се вземе предвид, че единствено Република България от всички държави членки не е предприела
провеждането на търгове за предоставяне на честотния ресурс за ползване на безжични комуникации в обхват
800 MHz.
Посочените обстоятелства налагат екстрени решения за доставка на съвременен боен самолет, произведен в държава от НАТО или ЕС, тъй като тези изтребители работят в хармонизиран честотен диапазон,
който не противоречи на изискванията на ЕС.
Радиочестотна лента 694-790 MHz (обхват 700 MHz, определен като „втори цифров дивидент“)
През 2016 г. е взето Решение (ЕС) 2016/687 на Европейската комисия за хармонизиране на радиочестотна
лента 694-790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги.
Въпреки принципното си съгласие за освобождаване на този честотен спектър поради факта, че част от
сега използваните в МО системи работят в този обхват, Министерството на отбраната запазва част от
обхвата за ползване от БА след 2020 г. в съответствие с правото за използване за обществена сигурност и
отбрана по чл. 1, параграф 3, алинея втора от Решението за многогодишна програма за политика в областта
на радиочестотния спектър (№ 243/2012/ЕС), което се упражнява „в необходима степен“, при доказване на
абсолютната необходимост. Пълното освобождаване на обхвата ще се извърши след приключване на сключените договори и реализиране на одобрените инвестиционни проекти.
Съгласно член 1 от Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от
17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза срокът за допускане използването на радиочестотна лента 694-790 MHz за наземни системи е до 30 юни 2020 г., със срок за отлагане до
2 години. Член 5 на същото решение задължава държавите членки възможно най-скоро и не по-късно от 30 юни
2018 г. да приемат и публикуват свои „национални пътни карти“, включващи подробни стъпки за изпълнение
на задълженията си по хармонизиране на обхват 700 MHz.
„Регламент за изпълнение (ЕС) № 1079/2012 г. на Комисията от 16 ноември 2012 г. за определяне на
изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единно европейско небе“
Регламентът установява изискванията за съгласуваното въвеждане на гласови комуникации въздух-земя,
използващи канално отстояние от 8.33 kHz, и се прилага за всички радиотелефони, функциониращи в определената за въздушна подвижна радиослужба честотна лента 117.975-137.000 MHz.
Съгласно член 4 от Регламента – „Изисквания по отношение на оперативната съвместимост и експлоатационните характеристики на радиооборудването“, в т. 5 „Държавите членки гарантират, че не по-късно
от 31 декември 2017 г. всички радиотелефони са пригодени за канално отстояние от 8.33 kHz с изключение на
наземните радиотелефони, експлоатирани от доставчиците на аеронавигационно обслужване“.
В член 5 „Задължения на операторите“ т. 4 регламентира „операторът на дадено въздухоплавателно
средство не го експлоатира във въздушно пространство, за което се изисква наличието на борда на радиотелефон, ако радиооборудването на въздухоплавателното средство не е пригодено за каналното отстояние от
8.33 kHz“.
Към момента използваните наземни УКВ радиокомуникационни средства в честотна лента 117.975137.000 MHz отговарят на изискванията на Регламента. На тези изисквания не отговарят монтираните
на борда на военните летателни апарати УКВ радиокомуникационни средства руско производство.
2.5. Финансово-икономически фактори
Финансово-икономическите фактори са свързани с поддръжката на самолетите МиГ-29, оперативната им
несъвместимост с партньорите ни от НАТО и липсата на адекватни за сегашните условия бойни възможности (ситуационна осведоменост, използване на високоточни оръжия, работа в мрежово-центрична среда
и т.н.). От логистична гледна точка значителна част от ресурсните им агрегати са с изчерпан ресурс и
трябва да бъдат заменени с нови – двигатели, стойки, катапултни седалки и т.н., което изисква значителни
финансови средства. От гледна точка на оперативната съвместимост се налага замяна на цялото руско
комуникационно-навигационно оборудване, което също изисква значителни средства и ще отнеме две-три години. В същото време обстоятелството, че самолетите навлизат в последното десетилетие от техния
жизнен цикъл, поставя под въпрос изразходването на тези ресурси, които са съизмерими с придобиването на
нов тип боен самолет. В Приложение 1 е представено финансово-икономическо сравнение на МиГ-29 и нов тип
боен самолет.
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2.6. Външнополитически фактори
В геополитическата среда на сигурност – както в глобален, така и в регионален план, се запазиха
негативните тенденции, които и занапред ще продължат да влияят върху настоящите и ще обуславят
появата на нови предизвикателства.
Запазва се значимото влияние на факторите, свързани с регионалната среда за сигурност, които са
отражение на паралелно протичащи, но различно обусловени дестабилизационни процеси на изток и на
юг от Република България.
На тази основа в Черноморския регион се създава траен геостратегически и военен дисбаланс чрез
разполагането на дефанзивни и офанзивни оръжия отвъд договорените ограничения в близост до границите на страната ни.
Нараства и значението на региона поради ролята ни в опазването на външните граници на НАТО и
ЕС. В този смисъл българският интерес в рамките на Алианса е да се подкрепят усилията към поддържане и укрепване на регионалната сигурност и да се допринася за свързаните с нея способности, да се
отговаря своевременно и ефективно на възникващите заплахи и рискове – колкото е възможно по-далеч
от границите на евро-атлантическото пространство, колкото е възможно по-рано и колкото е възможно
в по-широк колективен формат.
3. ОБХВАТ
Проектът за придобиване на нов тип боен самолет е изключително мащабен и комплексен, включващ
не само придобиването на самолетите и въоръжението, но и всичко необходимо за ефективната експлоатация на самолетите през жизнения им цикъл, както и изграждане на необходимата инфраструктура.
В реализацията на проекта ще участва не само МО, но и редица други министерства и държавни институции, което изисква координация на тяхната работа по проекта за продължителен период от време.
Основните параметри и обхватът на проекта, както и изискванията към неговите компоненти са
зададени в „Оперативни и тактико-технически изисквания към новия модел основен боен самолет за
българските Военновъздушни сили и изисквания към подготовката на личния състав“.
Основни параметри на проекта:
Брой самолети
16
Начин за реализация

Времева рамка за реализация на първия етап – доставка
на самолетите, резервните части (РЧ), средствата за
наземно обслужване (СНО), средствата за обучение (СО),
обучение и въоръжението (В)

Времева рамка за реализация на втория етап

На два етапа:
Първи етап – придобиване на не по-малко от 8 броя;
Втори етап – придобиване на още 8 броя (или помалко – до 16 броя общо), в зависимост от количеството, придобито през първия етап).
· самолети – в три последователни години, с първа
доставка (два самолета) не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на влизане в сила
на договора;
·Р
 Ч, СНО, СО и В – в шест последователни години,
с доставки, стартиращи приблизително след 12
(дванадесет) месеца от датата на влизане в сила
на договора.
След приключване на доставките по първия етап и
подписване на договор за реализация на втория етап.
В края на третата година от датата на влизане в
сила на договора за доставка на самолетите.
В края на петата година от датата на влизане в
сила на договора за доставка на самолетите.
1,8 млрд. лв. с ДДС.

Постигане на първоначална оперативна готовност за изпълнение на задачата по Air Policing
Постигане на пълна оперативна готовност за изпълнение
на задачата по Air Policing
Финансова рамка за реализация на първия етап
3.1. Технически параметри
3.1.1. Самолети
3.1.1.1. Необходими бойни възможности на самолетите
За изпълнение на поставените задачи и покриване на изискванията изтребителите от българските
ВВС следва да разполагат с оборудване, осигуряващо пълната оперативна съвместимост във въздуха и на
земята и висока ефективност на въздействие. Изтребителите трябва да имат многоцелеви способности за
различните роли, да имат адекватен радар с режими за работа по въздушни и земни цели, съвременен
изчислителен комплекс, интегрирана система за самозащита, система за обмен на тактическа информация Link-16, нашлемна система за целеуказване, интеграция на контейнери за наблюдение и целеуказване, интегрирано съвременно високоточно въоръжение, система за планиране и анализ на мисията и
симулатори за подготовка на състава. Самолетите следва да притежават и необходимите маневрени и
пространствено-времеви характеристики (радиус и продължителност на полета).
3.1.1.2. Необходим брой самолети
Основен критерий за осигуряване на необходимите оперативни способности в изтребителната авиация при задачата Air Policing (денонощно дежурство с 2 самолета и 2 летци) е не толкова броят на самолетите, а броят на подготвените летци. Общият брой на дежурствата за една година е 730 (при 24-часово
дежурство) или 1460 (при 12-часово дежурство – когато дежурството е разделено на дневно и нощно).
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Извършените разчети показват, че необходимата бройка на подготвения летателен състав за задачата
по Air Policing е минимум 30 летци. Посочената бройка летци осигурява спазването на действащото в
Република България законодателство относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
спазване на продължителността на служебното време и дава възможност за поддържане и повишаване
квалификацията на пилотите.
Съгласно приетите стандарти в НАТО (Allied Command Operations Forces Standards, volume III – Standards
for Air Forces) летецът трябва да налита не по-малко от 180 часа на година с цел придобиване и поддържане на необходимите способности при гарантирано ниво на безопасност на полетите. С широкото
навлизане на съвременни високотехнологични симулатори (т.н. Full Mission Simulators) в редица държави
се прие стандартът за подготовка на летец от 140 часа годишно плюс 40 часа на симулатор.
Нальотът от 140 часа на летец на година е все още недостижим и за останалите нови страни – членки
на НАТО (Полша, Чехия и Унгария), където летците акумулират по около 100 – 110 часа на година. Този
нальот е компромисен, но осигурява постигане на сравнително добра летателна подготовка. За поддържане на такъв стандарт на подготовка за 30 летци е необходима авиационна техника, осигуряваща 3000
летателни часа годишно.
В световната практика, като санитарен минимум, е приет нальотът от 80 летателни часа на летец
на година. Намаляването му под тази цифра е свързано със сериозни рискове за безопасността на полетите. При това положение задължителният минимален сумарен нальот в изтребителната авиация следва
да не пада под 2400 летaтелни часа годишно.
Статистиката показва, че един съвременен изтребител, при добра система на логистично осигуряване,
може да изпълнява около 150 – 170 летателни часа на година. Това означава, че за постигане на необходимия годишен нальот от 2400 – 3000 летателни часа българските ВВС следва да имат в летателна годност
от 16 до 20 броя изтребители.
3.1.2. Въоръжение
За решаване на задачи с новия тип боен самолет е задължително и придобиването на основни типове
ракетно, бомбово и артилерийско въоръжение, осигуряващи въздействие във всякакви МТУ, денем и
нощем по:
· въздушни цели във и извън пределите на визуалната видимост;
· подвижни и стационарни цели на повърхността с висока точност на поразяване (на по-късен етап).
Доставката на въоръжение задължително обхваща и придобиването на наземно оборудване и обучение на личен състав за неговата експлоатация.
3.1.3. Спомагателни системи и оборудване за обучение
Сложността на изпълняваните задачи от съвременните МЦИ изисква наличието на наземни спомагателни системи за обучение и планиране на мисията, даващи възможност на летателния състав за пълноценна подготовка за конкретната мисия в определена обстановка, осигуряваща безопасност на полета
и ефективно изпълнение на поставената задача.
3.1.4. Наземно техническо оборудване
За експлоатация на самолетите е необходима доставката на имущество за техническа и логистична
поддръжка, като наземно техническо оборудване, измервателна и тестова апаратура, специализирани инструменти, специализирана логистична автотранспортна техника и други. Количеството и видът на това
оборудване зависят както от типа на конкретния самолет, така и от договорената система за логистична
поддръжка.
3.1.5. Интегрирана логистична поддръжка
Осигуряването на поддръжката на самолетите за целия жизнен цикъл е сложен процес, не по-малко важен от самото придобиване. Опитът от практиката показва, че само 30 – 50 % от общата цена на
жизнения цикъл са за придобиване, докато останалите 50 – 70 % са за осигуряване на експлоатацията.
Проектът предвижда, като част от договора за придобиване, първоначално осигуряване на интегрирана логистична поддръжка от типа Performance-Based Logistics за първите 3 години. По този начин се
гарантира ефективно усвояване на самолета и достигане на готовност за оперативното му използване.
Впоследствие, след приключване на първоначалния период, следва да се сключи дългосрочен договор
за поддръжка на самолетите, каквато е утвърдената практика в редица държави от НАТО и ЕС. По този
начин не се налагат непрекъснати процедури и сключване на договори за доставки и услуги и се намалява значително риска при осигуряване на регулярната летателна дейност.
3.2. Времеви параметри
Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща значителни по обем и сложност дейности, които изискват детайлно планиране и координация и обхващат голям период от време.
Опитът на други държави и предложенията на страните доставчици открояват следните основни
видове дейности и времеви параметри, пречупени през изискванията на българското законодателство и
утвърдените изисквания:
· вземане на решение от Народното събрание съгласно чл. 16, т. 7а на ЗОВСРБ;
· организационни дейности по избор на изпълнител на проекта;
· сключване на договор/и;
· обучение на състава;
· изграждане на необходимата инфраструктура;
· доставка на наземно оборудване;
· доставка на самолетите;
· доставка на въоръжение (на партиди, според нуждите);
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· п
 ървоначална интегрирана логистична поддръжка (обикновено е 3 години, включена в договора за
придобиване);
· последваща интегрирана логистична поддръжка на самолетите.
Срокът за доставка зависи от параметрите на сключения/ите договор/и. При ефективна организация
на работа първите самолети могат да се доставят до 2 (две) години от влизане в сила на договора. Съгласно
разчетите за подготовка оперативна готовност за носене на бойно дежурство от първите подготвени пилоти трябва да бъде постигната в края на 3-та година от влизане в сила на договора.
Предвид финансовите възможности на Република България настоящият документ предвижда реализацията на проекта за придобиване на 16 самолета да се извърши на два етапа:
Първи етап: сключване на договор/и за придобиване на не по-малко от 8 броя, оборудване за мисии (роли),
първоначален запас от резервни части и консумативи, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства
за обучение и обучение на летателен и технически състав.
Втори етап: придобиване на още 8 броя (или по-малко – до 16 броя общо, в зависимост от количеството,
придобито през първия етап) самолети от същия тип след приключване на доставките по първия етап. След
доставката на самолетите ще се извърши и снемане от въоръжение на МиГ-29. За реализацията на втория
етап се предвижда да се изготви нов проект за инвестиционен разход.
Примерен разчет за изпълнение на основните дейности за реализация на първия етап от проекта (сключване на договор/и, обучение, доставка на самолетите и постигане на оперативна готовност за тяхното
използване) е показан в ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към настоящия проект, а на графиката по-долу е представен
примерен времеви график за придобиване на нов тип боен самолет с извеждане от експлоатация и снемане от
въоръжение на изтребителите МиГ-29.

Предвид факта, че придобиването на допълнително количество самолети от същия тип и в същата конфигурация след 6 – 7 години ще е съпроводено със значителни трудности и рискове, следва да се използва възможността, в случай че цената на самолетите и оборудването го позволява, за закупуване на по-голям брой
самолети през първия етап в рамките на предварително определената финансова рамка за този етап.
3.3. Участващи институции
Поради своята мащабност и сложност реализацията на проекта изисква не само задълбочена работа
на ниво МО, но и координиране на усилията и съвместни дейности с други държавни институции. Това
налага формирането на съвместни работни групи и комисии от представители на МО и редица други
министерства: Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на външните
работи и др. Тези съвместни дейности ще се осъществяват на различни етапи от съгласуването и реали-
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зацията на проекта в зависимост от формата на тази реализация. Водеща роля за цялостната организация по подготовката и изпълнението на проекта има Министерството на отбраната. Министерството на
икономиката има водеща роля при идентифициране, договаряне и осъществяване на индустриалното сътрудничество, свързано с реализацията на проекта.
4. ВАРИАНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Съгласно изискванията на нормативните документи в Министерството на отбраната е извършен военноикономически анализ на следните варианти за реализация на проекта:
· разработване и производство на нов тип боен самолет;
· модернизация на съществуващ боен самолет или производство по лиценз;
· придобиване чрез закупуване на нов или употребяван боен самолет;
· наемане, дарение или предоставяне за безвъзмездно ползване;
· придобиване чрез участие в международни проекти по линия на НАТО, ЕС, двустранни и многонационални инициативи;
· комбинация от два или повече варианта.
Анализът показва, че на практика най-оптималният вариант за реализация на проекта е посредством
„придобиване чрез закупуване на нов или употребяван боен самолет“ (анализът е част от утвърдената от министъра на отбраната Концепция за изграждане на отбранителна способност, рег. № 500.3-125/26.10.2012 г.).
Придобиването на съвременен боен самолет е сложен процес, обусловен от множество геополитически, военно-технически, финансови, икономически и правни фактори. Това наложи прилагане на
последователен подход и разработване на стройна методика за задълбочен анализ на всички възможни
варианти за реализация на проекта.
Методиката обхваща следните основни фази: дефиниране на задължителните основни изисквания и
критерии, подготовка и систематизиране на получената информация по проекта, определяне на възможните варианти за реализация, определяне на основните варианти за реализация (т.н. Short List), разработване на математически модел за оценка на основните варианти, въвеждане на входни данни в математическия модел, обработка и получаване на резултатите. Въз основа на методиката се извършва експертен
анализ и оценка на получените предложения, резултатите от които се внасят в МС за избор на изпълнител.
4.1. Списък на предложенията
През 2010 г. в Министерството на отбраната бяха разработени „Оперативни и тактико-технически изисквания към новия модел основен боен самолет на българските ВВС и изисквания към подготовката на
личния състав“. На основата на тези изисквания в началото на 2011 г. към водещите страни, предлагащи
и произвеждащи съвременни бойни самолети, бяха изпратени искания за предоставяне на информация
(Request For Information – RFI) за придобиване на 8 – 9 броя нови или употребявани бойни самолети.
Към Министерството на отбраната постъпиха 15 предложения от 9 държави, представени в таблица 2, подредени по азбучен ред на държавите.
Таблица 2 – Списък на предлаганите бойни самолети по държави (по азбучен ред)
Държава
Новопроизведени самолети
Употребявани самолети
Германия

Eurofighter Tranche 3

Италия

Eurofighter Tranche 1

Израел

Kfir (Israel Aerospace Industries)
F-5 E/F (Elbit Systems)
F-16 A/B (Israel Aerospace Industries)
F-16 A/B (Elbit Systems)
F-16 MLU (Third Party Transfer, съвместно със САЩ)

Португалия
Русия

МиГ-29М/М2

САЩ

F-16 блок 50/52
F/A-18 E/F Super Hornet

Франция

Rafale

Холандия

F-16 блок 25
F-16 MLU (Third Party Transfer Package, съвместно със
страна от EPAF)
Mirage 2000-5
F-16 MLU (Third Party Transfer)

Швеция
Gripen C/D
За изясняване на всички аспекти на получените отговори и придобиване на допълнителна информация бяха проведени редица срещи и посещения в държавите за запознаване на място със самолетите и
тяхната експлоатация.
В Министерството на отбраната бяха дефинирани задължителните основни изисквания за анализ и
съответствие на възможните варианти за реализация на проекта – представени в таблица 3.
Таблица 3 – Задължителни основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти
за реализация на проекта
№

Задължителни основни изисквания
за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на проекта

1.

Самолетът да е произведен и да е на въоръжение в поне една страна – членка на НАТО и/или ЕС.

2.

Tипът на самолета да е в експлоатация към настоящия момент и към момента на сключване
на договора за придобиване.
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Задължителни основни изисквания
за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на проекта

3.

Характеристиките на самолета да покриват утвърдените оперативни и тактико-технически изисквания.

4.

Употребяваните самолети да притежават остатъчен ресурс не по-малък от 50 % от назначения
технически ресурс и не по-малко от 50 % от назначената календарна продължителност на експлоатация (ако има такава), но не по-малка от 20 г.

5.

Наличие на отговор на RFI.

6.

Срок за доставка – не повече от 3 г. от влизане в сила на договора.

7.

Съответствие на финансовата рамка за реализация на проекта.*
* Забележка: Към датата на изпращане и оценяване на RFI (януари 2011 г.) финансовата рамка за реализация на проекта е била 700 млн. лева без ДДС.
4.2. Основни варианти за реализация на проекта
Всички предложения са анализирани спрямо задължителните основни изисквания. Този анализ показа, че към края на 2012 г. само три предложения (таблица 4) отговарят най-пълно на утвърдените изисквания и се приближават до първоначално заложената финансова рамка:
Таблица 4 – Списък на бойни самолети, отговарящи най-пълно на задължителните изисквания
Новопроизведени бойни
самолети

Държава
Швеция

Употребявани бойни самолети

Gripen C/D

Италия

Eurofighter Tranche 1

Португалия (с логистичен пакет и
въоръжение от САЩ)

F-16 MLU (Third Party Transfer)

В средата на декември 2016 г. към четирите държави, посочени в таблицата по-горе, е изпратено запитване/искане за предоставяне на предложения. Получените отговори са разгледани и анализирани съгласно утвърдената методика. Резултатите са представени в Министерския съвет за вземане на окончателно решение.
По този повод Народното събрание сформира временна парламентарна комисия за проучване изпълнението на
процедурата по избор на нов тип боен самолет. В своя доклад комисията препоръчва на Министерството на
отбраната да изпрати отново запитване/искане за предоставяне на предложения. Междувременно в Министерството на отбраната са проведени редица срещи с представители на държави и компании, предлагащи/
произвеждащи съвременни многоцелеви самолети. В резултат на тези срещи се наложи изводът, че към началото на 2018 г. броят на самолетите, отговарящи на задължителните основни изисквания и включващи се
във финансовата рамка от 1,8 млрд. лв. с ДДС, е значително по-голям от посочените в таблица 4 варианти.
Поради тази причина Министерството на отбраната смята да изпрати запитване/искане за предоставяне
на предложения до следните държави за следните типове самолети:
Таблица 5 – Списък на държави и типове бойни самолети, до които Министерството на отбраната
предвижда да изпрати нов RFP
Държава
САЩ

Новопроизведени бойни
самолети

Употребявани бойни самолети

F-16 блок 60 (или 70)

F-16, модернизирани до варианта OFP М6 (или
такъв с еквивалентни способности)

F/A – 18E/F Super Hornet

F/A – 18E/F Super Hornet или F/A – 18C/D Hornet,
модернизиран до вариант със способности,
еквивалентни на тези на Super Hornet

Португалия
(с логистичен пакет и въоръжение от САЩ)

F-16 MLU OFP М6 (Third Party Transfer)

Държавата Израел

F-16 C/D (Third Party Transfer) модернизирани до
варианта OFP М6 (или такъв с еквивалентни
способности)

Република Италия

Eurofighter Tranche 1

Федерална Република Германия Eurofighter Tranche 3
Република Франция

Dassault Rafale

Dassault Rafale

Кралство Швеция

Gripen C/D

Gripen C/D модернизирани до текущата конфигурация в страните-членки на НАТО (Унгария
и Чехия)
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5. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
5.1. Стойност на проекта
На базата на получените в началото на 2017 г. в Министерството на отбраната отговори на Исканията/
Запитванията за предоставяне на предложения (RFP) може да се направи изводът, че финансовата рамка за
придобиването на не по-малко от 8 броя бойни самолета, в зависимост от типа на самолета, би била от
порядъка на 1,8 млрд. лв. с ДДС. Тази сума включва разходите за придобиване на летателните апарати, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение, обучението на състава, първоначалната интегрирана
логистична поддръжка (за период от 3 г.) и въоръжението.
Предвид факта, че процедурата по избор, започнала с изпращането на Исканията/Запитванията за
предоставяне на предложения през 2016 г., още не е приключила, в настоящия актуализиран проект за инвестиционен разход не могат да бъдат посочени (цитирани) ценовите предложения, получени в отговор на RFP.
РЕАЛНАТА СТОЙНОСТ на разходите ще стане известна след повторно изпращане на Request For Proposal
до определените държави, получаване на отговори и последващите преговори за подготовка на договор/и. Съществува вероятност, макар и малка, стойността на разходите да е по-ниска от посочената в настоящия
инвестиционен проект.
Предвид факта, че придобиването на допълнително количество самолети от същия тип и в същата
конфигурация след 6 – 7 години ще е съпроводено със значителни трудности и рискове, следва да се използва
възможността, в случай че цената на самолетите и оборудването го позволява, за закупуване на по-голям
брой самолети в рамките на посочената по-горе стойност 1,8 млрд. лв. с ДДС.
В зависимост от конкретния самолет разплащанията по договора/ите за придобиване могат да бъдат в
ЕВРО (€) и/или в щатски долари (USD).
5.2. Начин на плащане
След проведеното съгласуване с Министерството на финансите се предвижда плащането да се осъществи
за период от 10 години, с примерно разпределение на плащанията, както следва:
Таблица 6 – Примерно разпределение на плащанията
години
Сума за плащане
[млн. лева]

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.
100

100

100

260

240

200

100

300

300

100

Общо
1800

Забележка: Посоченото разпределение на плащанията по години е прогнозно и се допуска промяната му в
рамките на общата прогнозна максимална стойност, съгласувано с Министерството на финансите и съгласно действащата в страната законова рамка.
Методиката за оценка на вариантите за реализация на проекта ще включва механизъм за оценяване на
предлаганите от държавите схеми за плащане.
Планира се доставките да се извършат в шест последователни години, стартирайки не по-рано от 12 месеца от сключване на договора.
Начинът на плащане ще бъде договорен в процеса на подготовка и сключване на договора/ите и той ще е
изцяло съобразен с изискванията на българската страна.
5.3. Разходи за поддръжка
Предполагаемите годишни разходи за интегрирана логистична поддръжка се очаква да бъдат от
порядъка на 30 – 40 млн. лв., при общ годишен нальот 1500 часа. Тези разходи ще бъдат осигурявани
след третата година от бюджета на Министерството на отбраната и не са част от настоящия проект за
инвестиционен разход.
6. РИСКОВЕ
Основният риск за цялостната реализация на проекта е свързан с невъзможността от финансова гледна точка същият да се реализира на един етап, т.е. да се закупят 16 самолета чрез един договор. Това от
своя страна може да доведе до следните рискове за Република България:
· намаляване на възможността за придобиване на самолети от същия тип и конфигурация след
6 – 7 години (за реализацията на втория етап от проекта);
· затруднение при поддръжката на два вида конфигурации и непредсказуемо оскъпяване на проекта
при придобиването на самолети в друга конфигурация;
· невъзможност за постигане на конкурентна цена за придобиване на следващите самолети (до 16
броя общо) от същия тип и конфигурация поради липсата на избор при договаряне на реализацията
на втория етап от проекта.
Възможност за минимизиране на риска е придобиване на по-голям брой самолети още през първия
етап от реализацията на проекта в рамките на предварително определената финансова рамка за този
етап (в случай че цената на самолетите и оборудването го позволява) и постигане на договореност
(предвиждане на опция в договора) за придобиване на последващ брой самолети (до 16 броя общо) при
определени условия, свързани с цена, срокове и други съществени параметри.
7. ВЪЗМОЖНИ ПРАВНИ ПОДХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Многоцелевият изтребител попада в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание
чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии
с двойна употреба – ML 10 „Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни
летателни апарати (БЛА/UAV), двигатели за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“,
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свързано с тях оборудване и компоненти, както следва, специално проектирани или модифицирани за военна
употреба, б. „a“ „Пилотирани летателни апарати и летателни апарати, по-леки от въздуха, както и специално проектирани компоненти за тях“.
С реализирането на проекта Република България осигурява стратегически дългосрочно своя национален
интерес в областта на отбраната и сигурността, тъй като тези ресурси пряко са свързани с гарантиране на
националния суверенитет. Предвид неговата комплексност, дълготрайност и значимост, както и възможностите за стратегическо партньорство със съответната държава, се счита за целесъобразно придобиването на съответните ресурси да се извърши чрез сключване на международен/ни публичен/ни договор/и Правителство-Правителство по реда на Закона за международните договори на Република България при съобразяване
на Закона за обществените поръчки и приложимото право на ЕС. Този подход е в съответствие и с утвърдената международна практика при придобиване на военни самолети от държавите за целите на техните въоръжени сили. В случай че се избере този подход, вариантите за реализация на проекта, посочени в таблица 5,
с изключение на случаите, в които самолетите се придобият само от САЩ (без Third Party Transfer), налагат
(предполагат) сключването на договори с две и/или повече държави. Това е породено от факта, че част от
класифицираното оборудване (Link-16, системите „свой-чужд“, крипто-компютрите за радиокомуникационното и радионавигационното оборудване и др.), което се монтира (интегрира) на самолетите (включително
оборудването, което следва да бъде монтирано на португалските F-16 MLU OFP М6) представлява Government
Furnished Equipment (GFE) и се придобива (закупува) от страната ползвател директно от страната производител на оборудването, след което се предоставя на страната, която произвежда самолетите (в случай че
страната, която произвежда самолетите, е различна от страната, произвеждаща съответното оборудване).
По същия начин следва да се процедира с придобиване на въоръжението. Въпреки факта, че всички типове бойни
самолети, посочени в таблица 5, използват едно и също управляемо и неуправляемо въоръжение, в основната
си част то се произвежда в САЩ и следва да бъде придобито по отделен договор от правителството на
САЩ (в случай че Република България избере да придобие самолет, който не се произвежда в САЩ).
Следва да се отбележи фактът, че е задължително процесите по сключване на договорите за придобиване
на GFE и въоръжението да стартират паралелно с преговорите за подготовка на договора за доставка на самолетите (след като вече е избрана държавата и типът самолет), тъй като графикът за производство, интеграция и доставка на самолетите предполага наличието на това оборудване (а в случая с въоръжението – и
интеграцията му на самолета). В зависимост от крайния избор на типа самолет (респективно държавата
доставчик) са възможни следните комбинации от договори за реализацията на проекта:
1. Договор само с една държава за доставка на самолетите, класифицираното оборудване, средствата за
наземно обслужване, въоръжението, средствата за обучение и обучението.
2. Договор с една държава за доставката на самолетите и обучението и договор с друга държава за доставка на класифицираното оборудване, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение и въоръжението.
3. Договор с една държава за доставката на самолетите, средствата за наземно обслужване, средствата
за обучение и обучението и договори с една или повече държави за доставка на класифицираното оборудване
и въоръжението.
Без значение каква комбинация от договори ще се използва за реализацията на първия етап на проекта,
общата стойност на всички договори – за доставка на самолетите, класифицираното оборудване, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение и обучението, както и въоръжението, няма да превишава
заложената финансова рамка от 1,8 млрд. лв. с ДДС.
При необходимост могат да бъдат проучени и приложени други правни възможности за реализиране на
проекта с оглед конкретните фактически обстоятелства, включително и прилагане на общия ред на ЗОП.
8. ИНДУСТРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите (или създаване на нови такива) на
българската индустрия в областта на отбраната и сигурността за гарантиране на стратегическите интереси на Република България. Проектът предвижда всеки потенциален доставчик да предложи проекти за
индустриално сътрудничество във всяка една от следните три области:
·и
 зграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на
експлоатация (National Level-2 capabilities);
·д
 ългосрочно коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България;
·и
 зграждане на способности в областта на сигурността и отбраната.
Най-важната от трите области е изграждането на национални способности за логистична поддръжка
на самолетите на междинно ниво на експлоатация. Целта е постигане на максимално възможното ниво (от
икономическа и технологична гледна точка) на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите
в Република България. Това може да се постигне чрез:
·п
 ридобиване/изграждане на способности за изпълнение на основни технически инспекции на самолетите;
·п
 ридобиване/изграждане на способности за ремонт на блокове, агрегати и детайли от комплектацията
на самолетите;
·п
 ридобиване/изграждане на способности за ремонт на средствата за наземно обслужване на самолетите;
·п
 ридобиване/изграждане на способности за ремонт на средствата за логистично обслужване;
·п
 ридобиване/изграждане на способности за метрологичен контрол и/или калибриране на контролно-проверочната апаратура;
·п
 ридобиване/изграждане на способности за извършване на модификации и/или модернизации по самолетите.
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Дългосрочното коопериране с българската индустрия цели изграждане на способности и даване на достъп
на българската отбранителна индустрия до световните пазари, свързани с производството и поддръжката
на продукти в областта на сигурността и отбраната. Възможни проекти в тази област са:
·п
 роизводство на различни резервни части и консумативи за самолетите;
·р
 азработка/актуализиране/модифициране на програмни продукти за системите на самолетите;
·п
 роизводство на боеприпаси.
Изграждането на способности в областта на сигурността и отбраната може да включва проекти, свързани с трансфер на технологии за производство на безпилотни летателни апарати, системи за граничен
контрол, видеонаблюдение и др.
ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
Приложение № 1 – Ф
 инансово-икономическо сравнение на МиГ-29 и нов тип боен самолет – от 5 (пет)
листа, съдържащи некласифицирана информация.
Приложение № 2 – П
 римерен разчет за изпълнение на основните дейности за реализация на първия етап
на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ – от 2 (два) листа, съдържащи некласифицирана информация.
Приложение № 3 – Примерен план (пътна карта) за изпълнение на основните дейности за реализация на
първия етап на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ – от 4 (четири) листа,
съдържащи некласифицирана информация.
Приложение № 1
към Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“
Финансово-икономическо сравнение на МиГ-29 и нов тип боен самолет
Моментно техническо състояние на МиГ-29.
В състава на ВВС влизат 19 броя самолети МиГ-29, от които на 15 броя (3 учебно-бойни МиГ-29УБ
и 12 бойни МиГ-29А) са изпълнени мероприятия по удължаване на назначения ресурс (до 40 години или
4000 часа). Удължаването на ресурса е изпълнено през периода 2006 – 2008 г. от компанията производител
АО „РСК „МиГ“. Останалите 4 броя МиГ-29А, на които не е удължен ресурсът, се намират на съхранение
и не са в летателна годност. Назначеният срок на служба на самолетите изтича поетапно през периода
2028 – 2030 г.
Въпреки че самолетите се експлоатират по техническо състояние, конструкторът е предвидил изпълнението на контролно-възстановителни работи на всеки 1000+100 часа нальот на самолета. Освен това са
налице и много ресурсно ограничени агрегати с различен ( по-малък) ресурс от този на самолета. Основни
ограничаващи фактори са ресурса на двигатели РД-33, кутия на самолетните агрегати КСА-2, стойки и
цилиндри подкоси на колесника, катапултни кресла К-36ДМ, пиросредства от системата за аварийно напускане на самолета, резервни части, блокове и агрегати за осигуряване летателната дейност със самолети
МиГ-29 (джанти, спирачни пакети, хидроусилватели, преобразуватели, блокове от радиолокационната станция и от системата за близка навигация, блок на пределните команди БПК-88, блокове за регистрация на
полетните данни ЗБН-Т, парашути, лента за фотоконтролния прибор, лента за системата „ЕКРАН“, основни
гуми, носови гуми, спирачни парашути, метализирана лента ЛМ-35, лента за ФКП-10 и т.н.).
Видно е, че за осигуряването на летателната годност на самолети МиГ-29 е необходим комплексен
подход, който осигурява капитално-възстановителни ремонти (КВР), доставки и услуги в кратък период
и гарантира своевременно справяне с непредвидени обстоятелства.
Необходими финансови средства за МиГ-29 до 2030 г.
Разчетите показват, че разходите за осигуряване на жизнения цикъл на самолетите МиГ-29 (15 броя)
до 2028 – 2030 г. прогнозно са съизмерими с тези за придобиването на нов тип боен самолет, но без да
допринасят за придобиване на съвременни способности за пълно интегриране в НАТО и ЕС и запазване
на технологическата изостаналост.
Сравнение на МиГ-29 и съвременен боен самолет.
За постигане на обективност на анализа и сравнението между МиГ-29 и нов тип боен самолет същото
е извършено посредством математически модел за анализ и оценка, рег. № 3-2996/25.10.2012 г., разработен
за оценка на вариантите за реализация на проекта за придобиване на нов тип боен самолет.
За целите на сравнението са използвани усреднени параметри (там, където такъв подход е приложим),
изчислени на базата на отговорите на RFI/RFP за трите типа самолети – F-16 Block 15 A/B MLU M5.2/
M6 Configuration, Gripen C/D и Eurofighter 2000 Tranche 1.
Сравнението е извършено при условието, че замяната на МиГ-29 ще бъде извършена на един етап
(със сключване на договор/споразумение за придобиване на 16 броя самолети). Реализацията на проекта
на два етапа съдържа много променливи и неизвестни (свързани най-вече със стойността и сроковете
за доставка на самолетите след 6 – 7 години, както и поддръжката на ограничен брой МиГ-29), които
не позволяват постигане на достоверни резултати за целите на сравнението. Всички разходи за гориво и
поддръжка са изчислени при общ нальот на самолетите 1500 часа годишно (с изключение на годините
на придобиване/снемане от въоръжение).
Бойна ефективност.
Резултатите от сравнението на Бойната ефективност (БЕ) на отделните самолети са представени на
фиг. 1.
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Въпреки значителните подобрения по МиГ-29 при дълбока модернизация, той остава със съществени
технологични ограничения в сравнение със съвременните многоцелеви изтребители (МЦИ). На фиг. 1
е представено сравнение на резултатите за бойната ефективност на МиГ-29 в сегашния му вид, след модернизация на авиониката (само за освобождаване на честотния спектър) и след дълбока модернизация с
БЕ на МЦИ (данните са получени в резултат на използване на математически модел за анализ и оценка,
рег. № 3-2996/25.10.2012 г.).

Времеви параметри.
Време за реализация.
Анализите показват, че процесът на модернизация на МиГ-29 ще е по-продължителен от доставката
на цяла ескадрила от 16 броя МЦИ, без да се отчитат правните, процедурните и техническите проблеми,
които неминуемо съпътстват модернизационните проекти. В редица страни модернизацията значително
изостава от първоначалните графици.
Следва да се отчита, че продължителният процес на модернизация намалява съществено броя изправни самолети, което влияе негативно на бойната подготовка и изпълнението на поставените задачи.
Време за ползване на инвестициите.

Графиката на фиг. 2 показва недвусмислено предимството на МЦИ (новопроизведен) над МиГ-29
по отношение на периода на използване на извършените вложения. Макар в анализирания период
(2018 – 2030 г.) да се влагат съизмерими средства, МЦИ ще може да се ползва поне още две десетилетия,
докато МиГ-29 ще се ползва не повече от 7 – 8 години след модернизацията.
Финансови параметри.
Изготвените детайлни разчети за разходите за осигуряване на жизнения цикъл до 2028 – 2030 г.
включват:
· разходите за придобиване (за МиГ-29 – възстановяване на летателната годност и модернизация);
· разходите за техническа поддръжка;
· разходите за придобиване на въоръжение;
· разходите за закупуване на гориво.
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Разходи за техническа поддръжка.
От фиг. 3 се вижда значителното предимство на МЦИ (с изключение на един от вариантите за реализация на проекта) пред МиГ-29 по отношение на разходите за техническа поддръжка за периода до 2030 г.

Високата стойност на поддръжката на МиГ-29, въпреки наличието на наземно техническо оборудване,
инфраструктура и усвоена експлоатация, се дължи на изключително ниския общ технически и междуремонтен ресурс на двигателите, КСА и други важни агрегати поради стари технологии за производство.
Следва да се отбележи, че за периода 2016 – 2017 г. Министерството на отбраната е вложило в
поддръжката на МиГ-29 над 99 млн. лв. в съответствие с приетия с Решение на Министерски съвет
№ 232/01.04.2016 г. проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети
МиГ-29“, без това да доведе до увеличаване на процента изправна техника, който продължава да е под
40 %. За отбелязване е фактът, че част от изправните самолети разполагат с минимален остатъчен ресурс
на основни агрегати и не могат да се използват за подготовка на летателния състав. В хода на 2017 г.
поетапно започна изтичането на ресурса на ремонтираните в периода 2006 – 2008 г. основни и носови
стойки, катапултни седалки и др., което ще продължи и през 2018 г.
Разходи за гориво.
Разходите за гориво са основен компонент в структурата на разходите за бойна подготовка на летателните екипажи и поради тази причина икономичността на самолета е от съществено значение. От графиката, представена на фиг. 4, се вижда, че за период от 10 години (периода от началото на експлоатацията
на МЦИ през 2020 г. до отхода на МиГ-29 през 2030 г.) разликата е около 60 млн. лева в полза на МЦИ.
Тази разлика се дължи основно на по-ниския разход на гориво на новите поколения двигатели.
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Отношение ефективност – цена.
Разглежданото съотношение (фиг. 5) предлага възможно най-обективни резултати за дългосрочния
ефект от извършените разходи по отношение възможността за решаване на поставените пред изтребителната авиация задачи.

От представената информация ясно се вижда превъзходството на МЦИ. Въпреки сходната цена с
МиГ-29, МЦИ го превъзхожда почти двойно поради безспорно по-високите бойни възможности, широкия
спектър на решавани задачи и пълна оперативна съвместимост.
Приложение № 2
към Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“
Примерен разчет за изпълнение на основните дейности за реализация на първия етап на проект
„Придобиване на нов тип боен самолет“

С Т Р.
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Забележка: В рамките на общия краен срок е допустима промяна на междинните срокове.
Приложение № 3
към Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“
ПРИМЕРЕН ПЛАН (ПЪТНА КАРТА)
за изпълнение на основните дейности за реализация на първия етап на проект
„Придобиване на нов тип боен самолет“
(в случай, че бъде избран подхода чрез сключване на Договор „Правителство – Правителство“
по реда на Закона за международните договори на Република България)
Използвани съкращения:
П2Б	Борда за управление на Портфолио от проекти
на Министерство на отбраната
ДПНДО	Директор на дирекция „Правно-нормативна
дейност в отбраната“
ДППБ	Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ – МО
ДПУ
Дирекция „Проектно управление“ – МО
ДФ
Дирекция „Финанси“ – МО
ДСИ
Дирекция „Сигурност на информацията“ – ЩО
БУП
Борд за управление на проекта
РП
Ръководител на проекта
РЕ
Ръководител на екип
ВВС
Военно-въздушни сили
МРГ
Междуведомствена работна група

НС
Народно събрание
МО
Министерство на отбраната
МВнР
Министерство на външните работи
ИО
Институт по отбрана
ИС
Индустриално сътрудничество
ПВНГ	Политико-военна направляваща група
СО
Съвет по отбрана

Поред
ност

Наименование на етапите и дейностите

1.

Създаване на организация за реализация на
проекта

1.1

Актуализиране на екипната структура на проекта.

МО

МО

Заповед

1.2

Актуализиране на Проекта за инвестиционен
разход (ПИР) и внасянето му в Народното събрание за обсъждане и приемане.

МО

НС

Решение
на НС

1.3

Актуализиране на Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ и дървовидната йерархична структура от критерии,
подкритерии и показатели за сравняване на
алтернативи за реализация на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“.

МО

МО

Изготвяне, приемане, съгласуване и изпращане на актуализирано Искане за предоставяне
на предложение (RFP).

МО

MO/МИ

1.4

Изготвящ документа

От кого
Какъв
се придокумент
ема/ут- се изготвя
върждава

Срок

Т0

Т0+14
дни

Забе
лежка

БРОЙ 51
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Наименование на етапите и дейностите

ВЕСТНИК
Изготвящ документа

– Обсъждане и приемане на RFP в БУП
РП, РЕ
– Разглеждане на RFP в МО

ДПУ
СО

– Съгласуване на RFP с други министерства

– Изпращане на RFP
2.

Назначаване на съвместна работна група за
оценка на отговорите на изпратените RFP и
политико-военна група за провеждане на консултации с цел подобряване на изпратените
предложения
– Изготвяне на искане за участници от
структури извън МО

– Подготовка на заповед на министърпредседателя за назначаване на групите,
техните задачи и правилата за тяхната
работа
3.

Обобщаване, анализиране (при необходимост
и доуточняване) и оценка (ранжиране) на получените отговори
– Провеждане на срещи за доуточняване
на въпросите от RFP (при необходимост)
– Получаване на отговорите на RFP
– Първоначална обработка и анализ за
пълнота и съответствие на получените
отговори
– Изпращане на Request For Clarification
(RFC)/провеждане на срещи за доуточ
няване на получената информация
– Въвеждане и обработка на получената
информация в програмата за изпълнение на Методиката за избор на оптимален вариант за реализация на проекта
– А нализ и ранжиране на получените резултати в програмата за изпълнение на
Методиката за изборна оптимален вариант за реализация на проекта
– Изготвяне на протокол с резултатите от
работата на междуведомствена работна
група

ДПУ
БУП,
РП
РП,
БУП,
ДСИ

С Т Р. 2 9

От кого
Какъв
се придокумент
ема/ут- се изготвя
върждава
Протокол
от дейБУП
ността на
БУП
Протокол
П2Б
от П2Б
Министър
Протокол
на отбраот СО
ната
Министър
на отбраната
Министър
на икономиката
Министър
на отбраната

Срок

Забе
лежка

Т0+4
дни
Т0+6
дни
Т0+8
дни

Т0+12
дни

При индустриално коопериране – МИ,
МФ

Т0+14
дни
Т0+104
дни

МО

МО

Писма от
министъра на отбраната

МО

Проект на
заповед
на министър-председателя

МО

Членове МО,
МФ, МИ,
ДАНС,
МВнР и
др. при
необходимост

Т0+134
дни
МО

Т0+34
дни

МО

Т0+104
дни

МРГ
МРГ

Председател на
МРГ
Председател на
МРГ

Протокол

Т0+110
дни

Протокол

Т0+114
дни

МРГ

МРГ

МРГ

Председател на
МРГ

Протокол
от работата на
групата

Министър
на отбраната
Протокол
Министър
на икономиката

При заявка от
страните

При необходимост

С Т Р.
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Наименование на етапите и дейностите

Изготвящ документа

– Провеждане на консултации с държавите с
цел подобряване на предложенията им от
политико-военната направляваща група при
отчитане на резултатите от работата на МРГ

ПВНГ

– Окончателен анализ и ранжиране на предложенията

МРГ

– Внасяне на протокола с резултатите в МС
4.

ВЕСТНИК

МО

От кого
Какъв
се придокумент
ема/ут- се изготвя
върждава
Доклад
за резултатите от
МО
проведените консултации
Протокол
Предсеот рабодател на
тата на
МРГ
групата
Доклад от
МО/МИ МО и МИ

Подготовка на проект на договор/и
– Изготвяне на проект на договор/договори (вкл. за индустриално сътрудничество
при необходимост)

Министър на
отбраната
МРГ
Министър
на икономиката
– Изготвяне на доклад за внасяне на проМинистър
екта на договор/и за разглеждане в МС
МО/МИ на отбраната
– Съгласуване на проекта за договор/договорите с министерствата и ведомствата
МО
– Внасяне на проекта на договор/и в МС
и проект на решение на МС

5.

БРОЙ 51

– Решение на Министерски съвет за одобрение на проекта на договор и мандат
за водене на преговори
Сключване на договор/и по реда на ЗМДРБ

МО/МИ

МС

Срок

Т0+134
дни
Т0+164
дни

Проект на
договор/и

Доклад и
проект на
РМС
Становища от
заинтересувани ведомства
Доклад,
проект на
договор и
проект на
РМС
РМС
Т0+194
дни

– Изпращане на одобрения/ите проект/и
на другата страна и съгласуване на време
и място за преговори
МО

Министър
на отбраната/
Министър
на икономиката
относно
договора
за ИС

– Провеждане на преговори със съответното правителство и подписване на
договор/и
МРГ

6.

МО

Пълномощно за
водене на
преговори
и подписване на
договор се
издава от
министър
на ВнР на
основание
РМС

Договор

– Подписване на договор/и от упълномоМО/МИ
щените от Министерски съвет лица
Влизане в сила на договора/ите и обнародване
– Подготовка на доклад за внасяне на договора/ите в Министерски съвет

Забе
лежка

Т0+224
дни
Министър
на отбраната
Министър
на икономиката

Доклад

БРОЙ 51
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Наименование на етапите и дейностите

– Междуведомствено съгласуване на договора/ите и доклада за Министерски съвет

– Внасяне на договора/ите с доклад в Министерски съвет

– Внасяне на договора/ите и проект на закон за ратификация в НС. Ратификация
на договора/ите
– Обнародване на договора/ите (при ратификация на договора/ите), ако не се съдържа защитена информация

ВЕСТНИК
Изготвящ документа

МО

МО/МИ

МС

С Т Р. 3 1

От кого
Какъв
се придокумент
ема/ут- се изготвя
върждава

Срок

Становища от
заинтересувани ведомства

Забе
лежка
Съгласуване със
заинтересуваните
министерства

РМС и
проекти
на закон
за ратификация
Закон за
ратификация

МО

5808

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България през 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
омбудсмана
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 14 юни 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5869

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Румъния за прилагане на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на
Румъния за обратно приемане на собствени
граждани и чужденци
(Утвърден с Решение № 794 от 20 декември
2017 г. на Министерския съвет. В сила от
14 май 2018 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
вътрешните работи на Румъния, наричани
по-нататък „Страните“,

желаейки да улеснят прилагането на Спогодбата между правителството на Република
България и правителството на Румъния за
обратно приемане на собствени граждани и
чужденци, подписана в Букурещ на 23 юни
2000 г., наричана по-нататък „Спогодбата“,
в съответствие с разпоредбите на член 14
от Спогодбата,
се споразумяха за следното:
Член 1
Компетентни органи
(1) К
 омпетентните органи, отговорни за
прилагане на Спогодбата и настоящия
Протокол, са:
а) За българската Страна:
М инистерството на вътрешните работи чрез
– на централно ниво:
Главна дирекция „Гранична полиция“
отдел „Гранично наблюдение“
сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Княгиня МарияЛуиза № 46
София 1202, Република
България
Тел.:
+359 2 982 34 38;
+359 2 982 30 29;
+359 2 982 49 54;
+359 2 982 42 62;
Факс:
+359 2 988 58 67;
Ел. поща:
nsgp@mvr.bg;
rakulekov. 180@mvr.bg;
ajzagorov. 180@mvr.bg;
elnikolova. 180@mvr.bg.
– на регионално ниво:
Регионална дирекция „Гранична
полиция“ – Русе
Адрес:
бул. Тутракан № 100
Русе 7000, Република
България
Тел.:
+359 82 882710;
Факс:
+359 82 841540;
Ел. поща:
rgsrs@mail.bg;
rdgp-rs@border-police.bg.
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б) За румънската Страна:
М инистерството на вътрешните работи чрез
– на централно ниво:
 – Главен инспекторат на Гранична
полиция за обратно приемане на
основание предварително уведомление за граждани на трети страни,
задържани в граничната зона, както
и относно молби за транзитиране
през аерогара:
 – Дирекция за гранично наблюдение
и контрол на преминаването на
границата
Адрес:
Bulevardul Geniului nr.
42С, sector 6, Bucuresti
Тел./факс:
+4021312 1189;
Ел. поща:
igpf@mai.gov.ro.
 – Главен инспекторат „Миграция“
за обратно приемане на основание
предварително уведомление на основание молба за обратно приемане,
както и молба за транзитиране по
суша на граждани на трети страни, задържани на територията на
Румъния:
– Дирекция „Миграция“
Адрес:
Strada Eforie nr. 3 – 5,
Sector 5, Bucureşti,
România
Тел.:
+40213143885;
Факс:
+40213143885;
Ел. поща:
returnari.igi@mai.gov.ro
– на териториално ниво:
 – Териториален инспекторат на Гранична полиция – Гюргево
Адрес:
Giurgiu, strada Mircea
сel Batran nr. 36,
cod 080036,
judetul Giurgiu
Тел.:
+40 246 213 640;
Факс:
+40 246 211 785;
Ел. поща:
ijpf.giurgiu@mai.gov.ro
– Брегова охрана
Адрес:
Constanta, Aleea
Zmeurei nr. 21, cod
900433,
judetul Constanta
Тел.:
+40 241 641 188;
Факс:
+40 241 698 668;
Ел. поща:
ijpf.constanta@mai.gov.ro.
(2) Страните се информират взаимно по
дипломатически път за всяка промяна по
отношение на компетентните органи или
техните данни за контакт.

ВЕСТНИК
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Член 2
Гранични контролно-пропускателни пунктове
(1) З
 а целите на обратното приемане и
транзитното преминаване в съответствие с разпоредбите на Спогодбата се
използват следните гранични контролно-пропускателни пунктове:
а) За българската Страна:
– ГКПП „Видин“;
– ГКПП „Оряхово“;
– ГКПП „Никопол“;
– ГКПП „Свищов“;
– ГКПП „Русе“;
– ГКПП „Тутракан“;
– ГКПП „Силистра“;
– ГКПП „Кардам“;
– ГКПП „Дуранкулак“;
– ГКПП „Аерогара София“.
б) За румънската Страна:
– ГКПП – Калафат;
– ГКПП – Бекет;
– ГКПП – Турну Мъгуреле;
– ГКПП – Зимнич;
– ГКПП – Гюргево;
– ГКПП – Олтеница;
– ГКПП – Кълъраш;
– ГКПП – Остров;
– ГКПП – Негру Вода;
– ГКПП – Вама Веке;
– Г К П П – Меж д у н а р од но л е т и щ е
„Хенр и Коандъ“ – Букурещ.
(2) З а всички промени в списъка на ГКПП,
използвани за обратно приемане и
транзитно преминаване, се изпраща
уведомление по дипломатически път.
Член 3
Доказателства и предположения за влизане
(1) В
 лизането на граждани на трети страни от територията на държавата на
замолената Страна на територията на
държавата на молещата Страна съгласно
член 4 и член 5, алинея 1 от Спогодбата
се доказва чрез:
– в алидна виза или разрешение за пребиваване, издадени от компетентните
органи на държавата на замолената
Страна;
– д окумент за пътуване с положен
граничен печат на вход/изход или
подобно потвърждение в документа
за пътуване на гражданина на трета
страна;
– г раничен печат на вход/изход, положен в неистински документ за
пътуване;
– о фициален документ за задържане
на гражданина на трета страна, извършено непосредствено след преминаването на границата на държавата
на замолената Страна.
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(2) В
 лизането на граждани на трети страни от територията на държавата на
замолената Страна на територията на
държавата на молещата Страна съгласно
член 4 от Спогодбата може основателно
да се предположи с достатъчна вероятност на базата на:
– декларации, направени от служители
на граничните власти, потвърждаващи, че въпросният гражданин на
трета страна е пресякъл границата;
– декларация на въпросния гражданин
на трета страна, направена в рамките
на съдебни или административни
производства;
– п исмени декларации или потвърждаване на информация от членове на
семейството или спътници относно въпросния гражданин на трета
страна;
– в сякакъв вид документи, удостоверения и поименни фактури (например
фактура от хотел, талони за посещение при лекар/зъболекар, пропуски
за обществени/частни институции,
договори за наем на лек автомобил,
бележ к и за плащане с кредитни
карти, СИМ карти на мобилни оператори и др.), които ясно показват,
че въпросният гражданин на трета
страна е бил на територията на държавата на замолената Страна;
– к арти за ползване на обществени
или частни услуги;
– б илети и/или списъци на пътниците
на компании за въздушен, железопътен, морски, речен или сухопътен
транспорт, които доказват присъствието и маршрута на въпросния гражданин на трета страна на територията
на държавата на замолената Страна;
– и нформация, която сочи, че въпросният гражданин на трета страна е
ползвал услугите на превозвач или
пътническа агенция;
– п исмени декларации от свидетели,
които могат да свидетелстват, че въпросният гражданин на трета страна
е пресякъл границата;
– и нформация във връзка със самоличността и/или престоя на лице,
която е предоставена от международна организация (например Върховния комисариат на ООН за бежан
ците – ВКБООН, Международната
организация по миграция – MOM).
Член 4
Процедура за обратно приемане
Следните процедури за обратно приемане
на граждани на трети страни съгласно разпоредбите на Спогодбата имат задължителен
характер:
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(1) В
 съответствие с член 4 от Спогодбата
обратното приемане на гражданин на
трета страна, задържан в граничната
зона на територията на държавата на
молещата Страна или във вътрешността,
след като е преминал незаконно границата, идвайки директно от територията
на държавата на замолената Страна, се
основава на предварително уведомление по образеца в Приложение 1 към
настоящия Протокол. Предварителното
уведомление се изпраща писмено от
компетентния орган на териториално
ниво на молещата Страна до компетентния орган на териториално ниво
на замолената Страна по електронна
поща или факс. Това се прави, без да
се надвишават 72 часа от влизането на
гражданина на трета страна на територията на тази държава като правило
веднага след като са налични данните
и средствата, доказващи, че лицето е
преминало незаконно общата граница.
(2) С лед получаване на уведомлението замолената Страна незабавно предоставя
в писмена форма на молещата Страна
чрез компетентните органи, посочени
в алинея 1 от настоящия член, евентуални възражения относно датата, часа
и мястото за предаване на лицето,
посочено от молещата Страна.
(3) П редаването на гражданина на трета
страна, подлежащ на обратно приемане
в съответствие с член 4 от Спогодбата,
се осъществява на основата на приемно-предавателен протокол, подготвен
по образеца в Приложение 3 на настоящия Протокол (отделен протокол за
всяко лице).
(4) О братното приемане на гражданин на
трета страна по член 5 от Спогодбата се
основава на писмена молба за обратно
приемане по образеца в Приложение 2
от настоящия Протокол, изпратена от
компетентния орган на централно ниво
на молещата Страна до компетентния
орган на централно ниво на замолената Страна по електронна поща или
факс, в срок до 6 месеца от датата на
незаконното влизане или от датата, на
която пребиваването на този гражданин
на трета страна на територията на държавата на молещата Страна е станало
незаконно. Отговорите на молбите за
обратно приемане от този вид се изготвят в съответствие с крайния срок,
предвиден в член 9 от Спогодбата.
(5) В ъз основа на положителен отговор
на молбата за обратно приемане по
член 5 от Спогодбата предаването на
гражданина на трета страна, подлежащ
на обратно приемане, се осъществява,
както следва:
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а) П
 редаването се осъществява на дата,
час и място, уговорени в писмена
форма по факс или електронна поща
меж д у компетентните органи на
Страните.
б) А ко поради правни или фактически
пречки предаването не може да се
осъществи на датата, часа и мястото,
уговорени в съответствие с буква а),
компетентният орган на молещата
Страна съобщава незабавно писмено
по факс или електронна поща на
компетентния орган на замолената
Страна нови дата, час и място за
осъществяване на предаването.
в) Предаването на гражданина на трета
страна, подлежащ на обратно приемане, се осъществява на основата
на приемно-предавателен протокол,
подготвен по образеца в Приложение
3 на настоящия Протокол (отделен
протокол за всяко лице).
г) К райният срок за предаване на гражданина на трета страна, подлежащ на
обратно приемане, е този, предвиден
в член 9, алинея 2 от Спогодбата.
(6) В случай на отрицателен отговор на
молбата за обратно приемане, изпратена
в съответствие с член 5 от Спогодбата,
компетентният орган на замолената
Страна посочва причините за отказа
за обратно приемане.
Член 5
Подаване и отговор на молба за транзитно
преминаване по суша или въздух
(1) М
 олбата за транзитно преминаване по
суша, попълнена съгласно образеца в
Приложение 4 на настоящия Протокол,
се изпраща в писмена форма от компетентния централен орган на молещата
Страна до компетентния централен орган на замолената Страна по електронна
поща или факс най-малко 5 работни
дни преди планирания транзит.
(2) О т г овор ът н а мо л бат а з а т ра н зи т
по суша се подава в писмена форма
от компетентния централен орган на
замолената Страна до компетентния
централен орган на молещата Страна
по електронна поща или факс в рамките на не повече от 5 работни дни от
получаването на молбата за транзита.
(3) П ри молба за транзит по въздух тя се
изпраща на замолената Страна възможно най-скоро най-малко 2 дни преди
транзита по образец, отговарящ на приложението към Директива 2003/110/ЕО.
При случаи на особена спешност, мотивирана надлежно, този период може
да бъде съкратен. Замолената Страна
съобщава решението си на молещата
Страна в рамките на два дни. Този период може да бъде удължен с максимум
48 часа в надлежно мотивирани случаи.
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Член 6
Процедура на придружаване (ескортиране)
Имайки предвид член 7, член 8 и член
11 от Спогодбата, както и разпоредбите на
Директива 2003/110/ЕО от 25 ноември 2003 г.
относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух,
Страните се съгласяват на следните условия за
транзит под ескорт на териториите на техните
държави, както следва:
(1) В случай че гражданин на трета страна,
който подлежи на обратно приемане,
трябва да бъде придружен (от полицейски служители, медицински или
социални работници), молещата Страна
упоменава в молбата за транзита следната информация:
– и мена, фамилии, ранг, длъжности
и подчиненост на придружаващите
служители;
– в ид, номер и дата на издаване на паспортите/личните карти и служебните
карти на придружаващите служители.
П ридружаването (ескортът) е гарантирано до държавата – крайна цел на
пътуването.
(2) К омпетентните органи на молещата
Страна изпращат на компетентните
органи на замолената Страна в рамките на сроковете, предвидени в член 5
от настоящия Протокол, по факс или
електронна поща предвидената дата и
граничния контролно-пропускателен
пункт, транспортните средства, както и
други подробности, свързани с транзита
под ескорт.
(3) С лужителите, осъществяващи придружаването на територията на държавата
на замолената Страна, спазват следните
условия:
– п ридружаващите служители спазват
законодателството на държавата на
замолената Страна;
– п ридружаващите служители нямат
право да носят вещи, които са забранени или подлежат на законови
ограничения на територията на държавата на замолената Страна;
– п ридружаващите служители носят
цивилно облекло, не носят оръжие
и притежават разрешителни за транзитно преминаване;
– п ридружаващите служители трябва
да могат по всяко време да докажат
своята самоличност, вида на задачата
и служебното си положение;
– п ридружаващите служители отговарят за охраната на лицата, подлежащи на обратно приемане, и тяхното
предаване на представител на компетентния орган на държавата – крайна
дестинация на пътуването;
– п ридружаващите служители имат и
задачата да транспортират документите за пътуване на гражданина на
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трета страна, подлежащ на обратно
приемане, или други необходими
документи, съдържащи лична информация, с цел тяхното предаване
на представители на компетентния
орган на държавата – крайна дестинация на пътуването.
(4) З амолената Страна осигурява необходимата защита и съдействие на придружаващите служители при изпълнението
на техните задължения на основата на
издадено за целта оправомощаване, ако
е поискано специално.
(5) В случай че компетентните органи на
замолената Страна не могат да осигурят
адекватна помощ на ескорта, придружаващите служители могат да реагират
на непосредствена и сериозна опасност
чрез разумна и съответстваща є намеса,
за да попречат на гражданина на трета
страна да избяга, да се самонарани или
да нарани трето лице, или да причини
материални щети.
(6) В случай че лицето, което се придружава, се нуждае от медицински грижи,
молещата Страна изпраща информация за здравословното му състояние,
включително фотокопия от медицински
удостоверения, и информация относно
изисквания за специално лечение, като
медицински и други грижи, наблюдение
отблизо или транспортиране с линейка.
Член 7
Процедура в случай на обратно приемане по
грешка
(1) М
 олещата Страна приема обратно всяко
лице, което е прието обратно от замолената Страна, ако в рамките на 3 месеца
след предаването на въпросното лице се
установи, че по времето на предаването
не са спазени изискванията на членове
2, 4 и 5 от Спогодбата.
(2) В так ъв сл у чай п роцед у рни те разпоредби на Спогодбата и настоящия
Протокол се прилагат mutatis mutandis и
се предоставя цялата налична информация, която се отнася до действителната
самоличност и гражданство на лицето,
което следва да се приеме обратно.
Член 8
Разходи
Разходите, заплатени от замолената Страна,
за обратно приемане или транзит, които е
следвало да бъдат платени от молещата Страна
съгласно разпоредбите на член 12 от Спогодбата, се възстановяват от молещата Страна в
евро в рамките на 30 дни от получаването на
необходимите фискални документи.
Член 9
Работен език
За целите на прилагането на разпоредбите
на настоящия Протокол компетентните органи
на Страните използват български, румънски
или английски език.
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Член 10
Експертни срещи
Компетентните органи на Страните могат да организират при необходимост и при
взаимно съгласие експертна среща за анализ
на практическото прилагане на Спогодбата и
настоящия Протокол.
Член 11
Решаване на спорове
Споровете, възникнали във връзка с тълкуването или прилагането на настоящия Протокол, се решават от компетентните органи на
Страните в дух на приятелство. Когато това
не е възможно, споровете се решават чрез
преговори между Страните.
Член 12
Приложения
Приложенията от 1 до 4 съставляват неразделна част от настоящия Протокол.
Член 13
Заключителни разпоредби
(1) Н
 астоящият Протокол влиза в сила след
получаването на последното уведомление, изпратено по дипломатически път, с
които Страните взаимно се информират
за изпълнението на техните вътрешноправни процедури, необходими за
влизането в сила.
(2) Н астоящият Протокол се прилага в
периода на действие на Спогодбата
и се прекратява при прекратяване на
Спогодбата. Протоколът няма да бъде
прилаган в периода на спиране на
действието на Спогодбата.
(3) Н астоящият Протокол може да се изменя по взаимно писмено съгласие на
Страните. Измененията влизат в сила
по реда на алинея 1 на настоящия член.
Подписан във Варна на 3 октомври 2017 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, румънски и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия при тълкуването
предимство има текстът на английски език.
За българската страна: За румънската страна:
Валентин Радев,
Кармен Даниела Дан,
министър на
министър на
вътрешните работи
вътрешните работи
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ
съгласно член 4, алинея 1 от Протокола между
Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните
работи на Румъния за прилагане на Спогодбата
между правителството на Република България и
правителството на Румъния за обратно приемане
на собствени граждани и чужденци
…………………......................
…………………......................
…………………......................
(наименование на молещия орган)

…………………......................
…………………......................
…………………......................
( рег. №, място и дата)
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ДО
…………………........................................
(наименование на замоления орган)
Информираме Ви за факта, че:
..................................................................................
..................................................................................
(подробно описание на случая относно лицата, преминали незаконно държавната граница – фамилия, име,
дата и място на раждане, гражданство, документи
за самоличност, намерени в тях, както и всякакви
други доказателства, от които е видно, че лицата
са дошли от България/Румъния – място, където е
премината незаконно границата, установените дата
и час на това преминаване, както и всякакви насоки
относно каналджии и водачи)
Предвид посочените по-горе обстоятелства на
основание член 4 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството
на Румъния за обратно приемане на собствени
граждани и чужденци, подписана в Букурещ
на 23 юни 2000 г., предлагаме предаването/
обратното приемане на лицето да се извърши
на (дата) ……….., в (час) ……. (обърнете внимание
на съответствието със 72-часовия краен срок от
установената дата на влизане на българска/румънска
територия) на ГКПП ........................................... .

□ семеен (семейна) □ вдовец (вдовица) □ неженен/а
□ разведен/а
Ако е семеен (семейна), име на съпруг/а:

С уважение,
………………...............
(подпис и печат)

6. Гражданство и език:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

...................................................................................
Имена и възраст на децата (ако е приложимо):

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

8. Последен адрес в държавата на замолената
Страна, ако е известен:

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

Б. ЛИЧНИ Д А ННИ Н А С ЪПРУ Г/А (ако е
приложимо)
1. Фамилия и име (фамилията се подчертава):

...................................................................................
2. Име, използвано преди брака:

.....................................................................................
3. Дата и място на раждане:

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

4. Пол и физическо описание (ръст, цвят на
очите, отличителни белези и др.):

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

5. Други известни имена (предишни имена,
други използвани имена/имена, с които лицето
е известно, или псевдоними):

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

7. Последен адрес в държавата на замолената
Страна, ако е известен:

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

[герб на Република България/Румъния]
(място и дата) ........................................................
(наименование на молещия орган) ....................
(регистрационен номер) ......................................

В. ЛИЧНИ ДАННИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
(където е приложимо)
1. Фамилия и име (фамилията се подчертава):

До
………………………………………………………..
(наименование на замоления орган)

2. Дата и място на раждане:

МОЛБА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
съгласно член 4, алинея 4 от Протокола между
Министерството на вътрешните работи на Репуб
лика България и Министерството на вътрешните
работи на Румъния за прилагане на Спогодбата
между правителството на Република България и
правителството на Румъния за обратно приемане
на собствени граждани и чужденци

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

А. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Фамилия и име (фамилията се подчертава):

..................................................................... Снимка
2. Име, използвано преди брака:

.....................................................................
3. Дата и място на раждане:

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

4. Пол и физическо описание (ръст, цвят на
очите, отличителни белези и др.):
……………………………………………………………………..................
5. Други известни имена (предишни имена,
други използвани имена/имена, с които лицето
е известно, или псевдоними):
……………………………………………………………………...................
6. Гражданство и език:

..................................................................................
7. Гражданско състояние:

...................................................................................
...................................................................................
3. Пол и физическо описание (ръст, цвят на
очите, отличителни белези и др.):
4. Гражданство и език:

...................................................................................
5. Информация за родителите (дата и място на
раждане), ако са различни от данните, подадени
по т. А и т. Б

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

Г. СПЕЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДАВАНОТО ЛИЦЕ
1. Здравословно състояние (напр. упоменаване на
необходимост от специални медицински грижи;
латинско наименование на заразни заболявания):

..................................................................................
...................................................................................
2. Причини лицето да се счита за особено опасно (напр. заподозряно в извършване на тежко
престъпление, агресивно поведение):
Д. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА
1. ……………………………………………………………………...........
(паспорт №)
……………………………………………………………………...................
(дата и място на издаване)
…………………………………………………………………….................
(издаващ орган)
…………………………………………………………………….................
(валиден до)
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2. ………………………………………………………………...............…
(лична карта №)
……………………………………………………………………...................
(дата и място на издаване)
…………………………………………………………………….................
(издаващ орган)
…………………………………………………………………….................
(валидна до)
3. ………………………………………………………………...................
(СУМПС №)
……………………………………………………………………...................
(дата и място на издаване)
…………………………………………………………………….................
(издаващ орган)
…………………………………………………………………….................
(валидно до)
4. ……………………………………………………………………............
(друг официален документ)
……………………………………………………………………....................
(дата и място на издаване)
…………………………………………………………………….................
(издаващ орган)
…………………………………………………………………….................
(валиден до)
Е. ЗАБЕЛЕЖКИ

...................................................................................
......................................................................................
(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
съгласно член 4, алинея 3 и алинея 5, т. в) от
Протокола между Министерството на вътрешните
работи на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Румъния за прилагане
на Спогодбата между правителството на Репуб
лика България и правителството на Румъния
за обратно приемане на собствени граждани и
чужденци
Днес,...................., в............................................
се проведе среща на представители на граничните полиции, в която участваха:
■ От Република България:
– .....................................................................
– .....................................................................
■ От Румъния:
– .....................................................................
– .....................................................................
Срещата се проведе за предаването/приемането на
..................................................................................
(пълни имена на лицето, номер на молбата за
реадмисия)
Заедно с лицето бяха предадени и следните
вещи и ценности, притежавани от него/нея:
..................................................................................
По отношение на предаването/приемането
бяха/не бяха направени следните възражения:
..................................................................................
Настоящият приемно-предавателен протокол
е съставен в два екземпляра, всеки на български и румънски език, като двата текста са с
еднаква сила.
Български
Румънски
представител:
представител:
........................
..........................
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[герб на Република България/Румъния]
(място и дата) ........................................................
(наименование на молещия орган .....................
(регистрационен номер) ......................................
До
..................................................................................
(наименование на замоления орган)
МОЛБА ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ
ПО СУША
Съгласно член 5, алинея 1 от Протокола между
Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните
работи на Румъния за прилагане на Спогодбата
между правителството на Република България и
правителството на Румъния за обратно приемане
на собствени граждани и чужденци
А. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Фами ли я и име (фами ли я та се
подчертава):
…………………………………………………………………. Снимка
2. Име, използвано преди брака:
………………………………………………………………….
3. Дата и място на раждане:
………………………………………………………………....
4. Пол и физическо описание (ръст, цвят на
очите, отличителни белези и др.):
……………………………………………………………………..............
5. Други известни имена (предишни имена, други използвани имена/имена, с които лицето е
известно, или псевдоними):
…………………………………………………………………….................
6. Гражданство и език:
…………………………………………………………………….................
7. Вид и номер на документа за пътуване:
……………………………………………………………………................
8. Номер на визата, издадена от трета държава
(ако е поискано):
……………………………………………………………………................
Б. ОПЕРАЦИЯ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ
1. Държава – крайна цел на пътуването
……………………………………………………………………................
2. Възможни други държави на транзитно преминаване
……………………………………………………………………................
3. Предлаган ГКПП за пресичане на границата,
дата и час на предаване и евентуални придружаващи служители
……………………………………………………………………................
4. Гарантирано приемане във всяка друга държава
на транзитно преминаване, както и в държавата – крайна цел на пътуването
□ да
□ не
5. Информация за наличие на каквато и да е
причина за отказ на транзитното преминаване
□ да
□ не
В. П РИ Н ЕОБХОД И МОС Т, СП ЕЦ И А Л Н И
ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ТРАНЗИТИРАНОТО ЛИЦЕ
1. Здравословно състояние (упоменаване на
необходимост от специални медицински грижи;
латинско наименование на заразни заболявания)

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

2. Причини лицето да се счита за особено опасно (напр. заподозряно в извършване на тежко
престъпление; агресивно поведение):

...................................................................................
Г. ЗАБЕЛЕЖКИ

...................................................................................
(подпис и печат)
5714
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Комисията за регулиране на съобщенията
и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността, организацията на работа
на Комисията за регулиране на съобщенията,
числеността и структурата на нейната администрация.
Чл. 2. Комисията за регулиране на съоб
щенията, наричана по-нататък „комисията“,
е специализиран независим държавен орган – юридическо лице, със седалище гр. София
и с адрес ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Устройство и дейност
Чл. 3. Комисията е колегиален орган, който
се състои от петима членове, включително
председател и заместник-председател.
Чл. 4. (1) Комисията изпълнява функции
по регулиране и контрол чрез упражняване
на правомощията си, определени в Закона
за електронните съобщения (ЗЕС), Закона
за пощенските услуги (ЗПУ), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура (ЗЕСМФИ), Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(Регламент (ЕС) № 910/2014), Регламент (ЕС)
№ 531/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга
в обществени мобилни съобщителни мрежи
(Регламент (ЕС) № 531/2012), Регламент (ЕС)
№ 2015/2120 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на
мерки относно достъпа до отворен интернет
и за изменение на Директива 2002/22/ЕО
относно универсалната услуга и правата на
потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС)
№ 531/2012 относно роуминга в обществени
мобилни съобщителни мрежи в рамките на
Съюза (Регламент (ЕС) № 2015/2120) и други
нормативни актове, като издава индивидуални,
общи и нормативни административни актове.
(2) При изпълнение на функциите си комисията взаимодейства с други държавни органи,
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с Европейската комисия и националните регулаторни органи на държавите – членки на
Европейския съюз, както и с неправителствени
организации, национални или чуждестранни
институции, по реда, определен в действащото
законодателство.
Чл. 5. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията или упълномощава лица, които да я представляват;
2. организира и ръководи дейността на
комисията;
3. одобрява и предлага проект за дневен
ред, насрочва и ръководи заседанията на
комисията;
4. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията;
5. създава, преобразува и закрива отдели
и сектори;
6. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на главния секретар
и на длъжностите, които са му непосредствено
подчинени;
7. организира и отговаря за изпълнението
на бюджета на комисията;
8. информира обществеността за дейността
на комисията;
9. сключва договори, необходими за дейността на комисията, или упълномощава лица,
които да изпълняват тези функции;
10. командирова членовете на комисията
в страната и в чужбина;
11. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина или
упълномощава лица, които да изпълняват
тези функции.
(2) Председателят изпълнява правомощията
си по ал. 1, т. 7 по правила, приети с решение
на комисията, при спазване на принципите
за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор. Председателят може да делегира
правомощията си по Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор на
друго длъжностно лице в администрацията.
(3) Председателят със заповед може да
упълномощи служител от администрацията,
който да изпълнява функциите по ал. 1, т. 8.
По предложение на председателя тези функции могат да бъдат възложени с решение на
комисията на неин член.
(4) Със заповед на председателя могат да
се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията
на комисията.
(5) Правомощията на председателя в негово
отсъствие се осъществяват от заместник-председателя или член на комисията, за което се
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издава заповед за всеки конкретен случай.
В случай че няма издадена изрична заповед,
функциите на председателя при негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя.
Раздел II
Организация на работа на комисията
Чл. 6. (1) Комисията разглежда и решава
въпросите от своята компетентност на заседания. Заседанията на комисията са открити. За
определени точки от дневния ред комисията
може да проведе закрито заседание, когато
приемането на решение изисква защитена от
закон информация.
(2) Главният секретар присъства на заседанията на комисията без право на глас.
(3) На откритите заседания на комисията
могат да присъстват и служители от администрацията на комисията, както и предварително поканени по преценка на комисията
външни лица.
(4) На закритите заседания могат да присъстват служители, притежаващи съответното
разрешение за достъп или които имат право
да обработват информацията по ал. 1.
Чл. 7. (1) Заседанията на комисията са
редовни и извънредни.
(2) Комисията провежда редовно заседание
веднъж седмично по приет от комисията дневен ред. Проектът на дневен ред се предлага
на комисията от председателя и се гласува
в началото на заседанието. Материалите по
проекта на дневния ред се предоставят на членовете на комисията най-късно 48 часа преди
заседанието. Комисията преди провеждане на
заседанията публикува проектите на дневен
ред на страницата си в интернет.
(3) Допълнителни точки могат да бъдат
включени в дневния ред по предложение на
председателя и на всеки член от комисията
най-късно предишния работен ден, но не
по-късно от 24 часа преди началото на заседанието. Предложението за допълнителни
точки се подлага на гласуване в началото на
заседанието и след приемането му от комисията допълнителните точки се включват за
разглеждане в заседанието.
(4) Комисията се свиква на извънредно
заседание от председателя по негова инициатива или по предложение на най-малко
двама от членовете є. В този случай членовете
на комисията трябва да бъдат уведомени за
датата, часа и проекта на дневен ред на заседанието най-късно предишния работен ден,
но не по-късно от 24 часа преди началото на
заседанието. Материалите за извънредното
заседание се представят в същия срок.
Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се откриват и провеждат в присъствието на повече
от половината от нейните членове.
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(2) При отсъствие на председател я на
комисията заседанията се ръководят от заместник-председателя или оправомощения
член на комисията.
Чл. 9. Отсъствие на член на комисията
от редовно заседание е допустимо в случай,
че той:
1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск;
3. изпълнява друга неотложна служебна
работа, за която останалите членове на комисията са предизвестени.
Чл. 10. (1) Комисията приема решения
с явно гласуване и с мнозинство повече от
половината от общия брой на членовете є.
(2) По изключение и по предложение на
председателя комисията може да взема решения и неприсъствено. За решенията, взети
неприсъствено, това обстоятелство се отбелязва в протокола.
Чл. 11. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от
всички присъствали нейни членове.
(2) Всеки член на комисията може да под
пише протокола с особено мнение относно
взето решение от комисията. Към протокола
се прилагат мотивите за изразеното особено
мнение.
Чл. 12. (1) Решенията на комисията се
подписват от председателя є, от главния секретар и от директора на дирекция „Правна“.
(2) Решенията по ал. 1 се съобщават на
заинтересованите лица в законоустановените
срокове и се публикуват на страницата на
комисията в интернет.
(3) Протоколите от заседанията и решенията
на комисията се публикуват на страницата є
в интернет с изключение на защитената от
закон информация.
Чл. 13. Решенията на комисията се обнародват в „Държавен вестник“, когато това
се изисква от действащото законодателство.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ЧИСЛЕНОСТ, ФУНКЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 14. (1) Администрацията подпомага
комисията за изпълнение на нейните правомощия, предвидени в нормативните актове.
(2) Администрацията е структурирана в
дирекции.
(3) Дирекциите в администрацията на
комисията са организирани в една главна
дирекция и шест дирекции, като в тях могат
да се създават отдели, а в отделите – сектори.
(4) Общата численост на комисията и на
нейната администрация е 255 щатни бройки.
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Числеността на администрацията е разпределена, както следва:
1. Главен секретар
1
2. Финансов контрольор
1
3. Звено за вътрешен одит
2
4. Служител по сигурността на
информацията
1
Обща администрация
5. Дирекция „Финансови и
административни дейности“
46
Специализирана администрация
6. Главна дирекция „Контрол на
съобщенията“
74
7. Дирекция „Международно
сътрудничество и комуникации“ 18
8. Дирекция „Правнa“
24
9. Дирекция „Управление на радиочестотния спектър“
35
10. Дирекция „Техническо регулиране“
17
11. Дирекция „Пазарно регулиране“ 31
Чл. 15. Служителите в администрацията
на комисията работят по служебно и трудово
правоотношение.
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8. осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи, произтичащи от
решенията на комисията и от заповедите на
председателя;
9. изпълнява други задачи, възложени му
с решение на комисията или със заповед на
нейния председател;
10. инициира и организира работни срещи с участието на членове на комисията и
служители с цел изготвяне и координиране
на позиция по въпроси, чието разглеждане
предстои на заседание на комисията;
11. контролира пропускателния режим в
сградите на комисията и противопожарния
режим;
12. контролира дейността по управлението
на собствеността на комисията;
13. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции за всеки конкретен случай
се изпълняват от определен от председателя
на комисията директор на дирекция.

Раздел II
Главен секретар

Раздел III
Служител по сигурността на информацията,
финансов контрольор и звено за вътрешен одит

Чл. 16. (1) Главни ят секретар е пряко
подчинен на председателя на КРС и осъществява административното ръководство,
като организира, координира и контролира
дейността на администрацията на комисията
и отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията.
(2) Главният секретар:
1. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена, създава условия за нормална и ефективна
работа на звената, осъществява общия контрол
за изпълнението на възложените задачи;
2. координира оперативното взаимодействие
на администрацията на комисията с администрациите на държавните органи, с неправителствените и обществените организации;
3. организира подготовката на заседанията
на комисията, като осъществява координацията и контрола по подготовката на материалите
и организира предоставянето на материалите
от дневния ред;
4. изготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията, който представя на
председателя;
5. изисква информации и материали, необходими за анализ и подготовка на въпроси,
които подлежат на разглеждане от комисията;
6. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;
7. организира и контролира съхранението
на протоколите от заседанията на комисията
и оригиналите на решенията є заедно с документите към тях;

Чл. 17. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
председателя на комисията или на изрично
упълномощен от председателя член на комисията и ръководи регистратура за класифицирана информация, изпълнява възложените
му със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване
и предаване на класифицираната информация.
(2) В изпълнение на възложените му със
ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
3. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
4. осъществява процедурата по проучването
по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
5. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
6. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
Чл. 18. Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на председателя на комисията
и докладва за своята работа пред комисията. Финансовият контрольор осъществява
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предварителен контрол за законосъобразност
на всички документи и действия, свързани
с финансовата дейност на комисията, при
разходване на бюджетните средства от републиканския бюджет, на средства, получавани
по международни програми и проекти, както
и на задачите, произтичащи от приложимата
нормативна уредба.
Чл. 19. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в комисията
в съответствие с чл. 13 ЗВОПС.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на
комисията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. консултира комисията, като дава съвети, мнения, извършва обучение и др. с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
2. докладва и обсъжда с комисията и с ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
3. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага комисията при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
4. изготвя и представя на комисията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 ЗВОПС.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 20. Дирекция „Финансови и административни дейности“ осигурява дейностите по:
1. управление на бюджетните средства на
комисията и следене за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;
2. разработване на правила по отношение
на счетоводната и финансовата политика;
3. извършване на счетоводното отчитане на
приходите и разходите в съответствие с Единната бюджетна класификация, Сметкоплана
на бюджетните предприятия и счетоводните
стандарти, както и изготвяне на ежемесечни,
тримесечни и годишни счетоводни отчети;
4. прилагане на системата на заплащане
съгласно приетите вътрешни правила и следене за нейното съответствие с приложимото
законодателство;
5. изготвяне на месечните ведомости за
работната заплата и организиране на тяхното
съхранение;
6. извършване на счетоводното обслужване
на Фонда за компенсиране на универсална
услуга;
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7. разработване на проектите на бюджет и
тригодишната бюджетна прогноза, извършване
на дейности по изпълнението на бюджета,
изготвяне на анализи и справки във връзка с
него, разработване на план за капиталовите
разходи;
8. определяне на дължимите към комисията
такси по ЗЕС, ЗПУ и ЗЕСМФИ, проследяване
на изпълнението на финансовите задължения,
в т.ч. по влезлите в сила наказателни постановления и актове за публични държавни вземания, както и финансирането и разплащанията
по договорите, по които комисията е страна;
9. изготвяне на финансови становища по
предоставени проекти на нормативни актове
и вътрешни документи;
10. организиране на управлението и развитието на човешките ресурси, изготвяне
на актове и документи, свързани с възниква нет о, изменен иет о, п рек ратя ва нет о на
служебните и трудовите правоотношения,
съгласно действащото законодателство и
изискванията за защита на личните данни,
създаване и поддържане на база данни по
управлението и развитието на служителите,
изготвяне на проекти за щатни разписания на
администрацията, осигуряване на методичес
ка помощ по разработване на длъжностните
характеристики на служителите;
11. организиране на дейностите по набиране и подбор на служители, оценяване
изпълнението им, участие в разработването
и актуализирането на документи в областта
на човешките ресурси, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно
действащото законодателство; изготвяне на
актове и документи за ползване на отпуск;
12. изготвяне на план за обученията на
персонала;
13. организиране и провеждане на стажове
в комисията;
14. осигуряване на административното обслужване на граждани, юридически лица, ведомства, комисията и нейната администрация,
деловодната и архивната дейност, предоставяне
на информация на външни потребители на
административни услуги;
15. извършване на техническото оформяне
и връчване на издаваните разрешения, удостоверения и лицензии по ЗЕС и ЗПУ;
16. осъществяване на планиране, организиране и координиране на дейностите
по привеждане на комисията в готовност
за работа в режим „военно положение“ и
при различни видове извънредни ситуации;
изготвяне на предложения за прилагане на
превантивни мерки за реагиране при кризи
и на неотложни действия на служителите
от администрацията на комисията; организиране на отсрочването от повикване във
въоръжените сили на служители и техника,
необходими за изпълнение на задачите във
военно време;
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17. и нф орма ц ион но - т ех нолог и ч но о б служване за осигуряване на дейностите по
внед ряване, експ лоатац и я и разви т ие на
информационни системи и на системи за защита на електронната информация, както и
осигуряване на координация и контрол при
използване на внедрените информационни
системи и технически средства;
18. осигуряване на съхранението и достъпа
до водените регистри;
19. поддържане на актуална информация
на интернет страницата на комисията;
20. осъществяване на доставка и сервиз на
техническите средства, обезпечаващи информационното обслужване;
21. организиране на материално-техническото и т ранспорт ното обсл у ж ване на
комисията, съхраняването и изправността на
ведомствения автомобилен транспорт;
22. осъществяване на организационно и
техническо обслужване по прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
23. осигуряване на дейностите по управлението на собствеността.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 21. (1) Главна дирекция „Контрол на
съобщенията“ има пет териториални звена:
Бу ргас, Варна, Велико Търново, Враца и
Пловдив.
(2) Териториалният обхват на звената по
ал. 1 се определя със заповед на председателя
на КРС.
Чл. 22. Главна дирекция „Контрол на съобщенията“ осигурява дейностите по:
1. конт рол по спазване на ЗЕС, ЗП У,
ЗЕДЕУ У, ЗЕСМФИ, други приложими нормативни и европейски актове, подзаконовите
актове, издадените разрешения и лицензии,
приложимите общи изисквания, наложените
с решение специфични задължения и решения на КРС;
2. мониторинг и контрол на радиочестотния
спектър за граждански нужди;
3. контрол на параметрите и изискванията
за качеството на услугите;
4. контрол за спазване на изискванията за
предоставяне на универсалната услуга;
5. контрол за спазване на международно
определените процедурни правила за радиослужбите;
6. контрол на ефективното използване на
радиочестотния спектър за граждански нужди
и установяване на източниците на смущения;
7. контрол на състоянието на електромагнитната обстановка и трансграничните
прониквания;
8. развитие и поддръжка на Националната
система за мониторинг на радиочестотния
спектър за граждански нужди, приета от КРС;
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9. осъществяване на проверки (документални и технически), съставяне на измервателни
протоколи и/или констативни протоколи,
свързани с осъществявания контрол;
10. осъществяване на проверки във връзка
с постъпили в комисията жалби, предложения
и сигнали;
11. даване на предписания за отстраняване
в определен срок на несъответствия по отношение на отклонения на технически параметри на електронните съобщителни мрежи и
съоръжения от зададени стойности по ЗЕС,
задължителни предписания за отстраняване
на несъответствия по ЗПУ и предписания
на мрежови оператори за несъответствия
по ЗЕСМФИ;
12. съставяне на актове за установяване
на административни нарушения (АУАН) по
реда на ЗАНН при констатирани нарушения
на ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕУУ, ЗЕСМФИ и др.;
13. участие в осъществяването на проверки
по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс, на помещения, използвани от лица
за осъществяване на електронни съобщения,
както и помещения, в които се намират доказателства за извършване на административни
нарушения;
14. участие в проверки с други контролни
органи при осъществяване на контролната
дейност;
15. съхраняване на оригиналите от преписките, свързани с контролната дейност на
комисията;
16. изготвяне на отговори по постъпили в
комисията жалби за радиосмущения;
17. участие в процедури по реда на ЗОП;
18. осигуряване на техническо и технологично обслужване на измервателна техника,
обезпечаваща контролната дейност на комисията;
19. стопанско, материално-техническо и
транспортно обслужване на дирекцията и
териториалните є звена;
20. участие в съдебни дела във връзка със
съставени АУАН;
21. изземване и задържане на веществени
доказателства, свързани с установяване на
нарушения, по реда на ЗАНН;
22. съхранение на иззетите и задържани
веществени доказателства и на вещите, отнети
в полза на държавата.
Ч л. 23. Ди рек ц и я „Меж д у народно сът рудничество и ком у никации“ осиг у рява
дейностите по:
1. организиране и участие в дейността на
ръководните органи и работните структури на
специализираните международни, регионални
и европейски организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги;
2. участие в изготвянето на становища и на
официални позиции на комисията по проекти
на международни документи;
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3. участие в изготвянето на двустранни и
многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и
организации; проследяване изпълнението на
поетите ангажименти;
4. осъществяване на обмена на информация
с европейските и международните институции,
имащи отношение към функциите на КРС,
както и с всички международни кореспонденти
(организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.);
5. координиране изготвянето на предложения за участие в проекти и програми с
международно и национално финансиране,
координиране на изпълнението на проекти/
програми;
6. организиране и осигуряване на логистична подкрепа на участието на представителите
от КРС в международни прояви в страната
и в чужбина;
7. осигуряване на преводи на материали и
документи от български език на съответния
чужд език и обратно;
8. актуализиране на новините в английската версия на страницата на КРС в интернет;
9. оказване на ц ялостна подкрепа при
осъществяване на протоколни дейности и
изготвяне на протоколната кореспонденция
на комисията;
10. организиране на протоколни и работни
срещи, събития, семинари и конференции,
брифинги и пресконференции;
11. организиране на изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението
на стратегията на комисията в съответствие
с нормативната уредба на Европейския съюз
и националното законодателство, и тенденциите в секторите на електронните съобщения,
пощенските услуги и електронния подпис;
12. организиране ежегодното разработване
на приоритети в работата на комисията и
тяхното периодично отчитане;
13. организиране изготвянето на годишен
доклад на комисията;
14. провеждане на комуникационната политика на комисията, като организира ефективна
комуникация с обществените организации и
сдружения;
15. организиране на всички медийни изяви
на комисията и предоставянето на информация
за дейността на КРС;
16. организиране на информационни кампании, свързани с популяризиране на дейността
и позитивния имидж на комисията;
17. проучване и прилагане на добрите регулаторни практики в областта на електронните
съобщения и пощенските услуги;
18. участие в работата по определяне и
анализ на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определянето
на специфични задължения и изготвяне на
проекти на решения с указания за тяхното
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изпълнение при преглед на типови предложения, провеждане на обществени обсъждания
и консултации и тяхната нотификация пред
Европейската комисия в съответствие с нормативните изисквания.
Чл. 24. Дирек ци я „Правна“ осиг у рява
дейностите по:
1. извършване на правното обслужване във
връзка с регулаторната дейност на комисията;
2. общото правно обслужване на комисията
и нейната администрация;
3. изготвяне на правни становища, необходими за издаване на актове от комисията,
както и по постъпили проекти на нормативни
актове;
4. изготвяне на проекти на решения на
комисията;
5. изготвяне или изменение на проекти на
общи и нормативни административни актове,
в т.ч. приемани от други държавни органи по
предложение на комисията;
6. изготвяне на правни становищa във
връзка с приложението на ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДEУУ,
ЗЕСМФИ, секторното европейско законодателство и други приложими към дейността
на комисията нормативни актове;
7. правно обезпечаване на регулаторната дейност по анализ на съответни пазари,
оценка на типови предложения, провеждане
на процедури по обществено обсъждане и
консул та ц и и, вк л юч и т ел но но т ифи к а ц и я
пред Европейската комисия на проекти на
решения, съгласно Директива 2002/21/ЕО;
8. участие в специализирани комисии и
провеждане на процедури за разрешаване на
спорове съгласно ЗЕС и ЗЕСМФИ;
9. участие в подготовка на документи и
провеждане на тръжни и конкурсни процедури
от комисията;
10. правно обезпечаване на дейността по
ЗОП и ЗДОИ;
11. изготвяне на проекти на договори и становища относно тяхната законосъобразност;
12. изготвяне на правни становища относно
законосъобразното управление на собствеността на КРС;
13. изготвяне на заповеди на председателя
и на главния секретар;
14. правно обезпечаване и подпомагане
на председателя в качеството му на орган по
назначаването и работодател;
15. осъществяване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт
и други държавни органи;
16. събиране и поддържане на информация
относно основния предмет на жалбите срещу
решения на комисията, броя им, продължителността на процедурите по обжалване и
броя на актовете на компетентния съд за
спиране действието на решения на комисията;
17. изготвяне на проекти на наказателни
постановления и проекти на резолюции за
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прекратяване на административнонаказателно
производство и водене на регистри за издадените наказателни постановления и резолюции
за прекратяване на административнонаказателно производство;
18. предоставяне на правни становища във
връзка със законосъобразното осъществяване
на контролните правомощия на КРС;
19. председателстване и участие в помирителни комисии по Закона за защита на
потребителите;
20. изготвяне от правна страна на отговори
и становища по постъпили в комисията жалби, сигнали, предложения и други искания;
21. участие в специализирани комисии за
лицензиране на пощенски оператори по Закона
за пощенските услуги;
22. изготвяне на правни становища във
връзка с осъществяването на надзор от КРС
по Закона за мерките срещу изпиране на пари
и Закона за мерките срещу финансирането
на тероризма.
Чл. 25. Дирекция „Управление на радиочестотния спектър“ осигурява дейностите по:
1. изготвяне и актуализиране на регулаторна
политика за управление на радиочестотния
спектър в съответствие с решенията и препоръките на Европейската комисия (ЕК),
Европейския парламент (EП) и Съвета и
тенденциите в развитието на електронните
съобщения в световен и европейски мащаб;
анализ и определяне на текущите и бъдещите
потребности от честотен ресурс;
2. анализиране на решения, становища,
съобщения, доклади и препоръки на Международния съюз по далекосъобщения (ITU),
Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Комитета за електронни
съобщения (ЕСС), EП и Съвета, Групата по
политиката в областта на радиочестотния
спектър (RSPG), Комитета по радиочестотния
спектър (RSCOM) и други служби на ЕК, в
т.ч. изготвяне на становища и предложения;
3. осигуряване на условия за хармонизирано ползване на радиочестотен спектър; анализиране и при необходимост изменение на
съответните подзаконови нормативни актове
или изготвяне на проекти на нови актове;
4. изготвяне на технически изисквания за
работа на електронните съобщителни мрежи
и съоръжения в съответните радиослужби:
наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги; мрежи от
подвижна радиослужба; мрежи от радиослужба радиоразпръскване; мрежи от неподвижна
радиослужба; мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова;
радиосъоръжения от любителска радиослужба;
предприемане на мерки за осигуряване на
електромагнитната съвместимост;
5. изготвяне на правила за осъществяване
на електронни съобщения чрез радиосъоръ-
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жения, които ползват радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен, и правила за условията и реда за
издаване на разрешения за производствени
нужди; определяне на радиочестотните ленти
и условията за тяхното използване от различни приложения и съответните радиослужби;
6. участие в работата на Съвета по националния радиочестотен спектър, изготвянето
на проект на Актуализираната политика в
областта на електронните съобщения и проект на Държавна политика по планиране и
разпределение на радиочестотния спектър и
проект за изменение на Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър; съгласуване ползването на граждански
честоти от чужди държави и НАТО и други
междуведомствени въпроси;
7. международно координиране на радиочестотен спектър и позиции на геостационарна
и негеостационарна орбита и подготовка на
документи за регистриране в международни организации по електронни съобщения;
анализ на технически параметри, изготвяне
и електронно подаване на заявки за международна координация; анализ на двуседмичните
циркуляри на ITU;
8. национално координиране на радиочестотен спектър чрез специализирани софтуери
за честотно планиране и за наличието на
интермодулационни продукти;
9. национално координиране и съгласуване
с всички заинтересовани ведомства в рамките
на Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване на радиочестотен
спектър (КСНКС) с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност;
административно обслужване на КСНКС и
поддържане на база данни;
10. вписване, заличаване и отразяване на
промени в данните в публичния регистър
на предприятията, уведомили комисията за
намеренията си да осъществяват обществени
електронни съобщения, и издаване на удостоверения за вписване в регистъра;
11. издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, отдаване под наем, спиране или
прекратяване на разрешения за ползване на
радиочестотен спектър и позиции на геостационарна орбита;
12. отразяване на промени в данните в публичните регистри на предприятията с издадени
разрешения за ползване на радиочестотен
спектър за всеки вид мрежа и съответната
радиослужба;
13. отразяване на промени в публикуваната информация за прехвърлените права по
издадени разрешения или за отдадения под
наем радиочестотен спектър;
14. проучване и предоставяне на информация на Съвета за електронни медии за
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т ех н и ческ и т е параме т ри, необход и м и за
наземно аналогово радиоразпръскване на
радиопрограми;
15. разпределение, планиране и назначаване
на радиочестотен спектър, който е неразделна
част от разрешението;
16. участие в подготовка на състезателни
процедури в съответствие с глава пета от ЗЕС;
17. провеждане на изпити и издаване на
разрешителни за правоспособност на радиолюбители; предоставяне за ползване на
разпределените опознавателни и слушателски
знаци; издаване на хармонизирани радиолюбителски свидетелства (HAREC) и CEPT
лицензии; поддържане на публичен регистър
на радиолюбителите;
18. обществени обсъждания, консултации
и допитвания по въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения, свързани с ползването на радиочестотен
спектър;
19. актуализиране на информацията за
България в честотната информационна система на Европейския офис по съобщения
за ползването на радиочестотния спектър в
страните – членки на CEPT;
20. поддържане на бази данни за нуждите
на: специализираните софтуери за честотно
планиране (за всеки вид мрежа и съответната радиослужба) и софтуера за наличие
на интермодулационни продукти; системата
Лицензиране и регистри (за всеки вид мрежа
и съответната радиослужба);
21. предоставяне на компетентните органи
на информация, получена от предприятията по
чл. 251д, ал. 2 ЗЕС; поддържане на електронен
архив на получените писма от предприятията
по чл. 251д, ал. 2 ЗЕС.
Чл. 26. Дирекция „Техническо регулиране“
осигурява дейностите по:
1. изготвяне и актуализиране на регулаторна политика за ползването на номера, адреси
и имена за осъществяване на електронни
съобщения;
2. изготвяне, промяна и хармонизация на
Националния номерационен план (ННП) в
съответствие с европейските изисквания, използване на нови технологии и оптимизация
на използваното номерационно пространство;
3. предоставяне и отнемане на номера от
ННП чрез издаване, изменение, допълнение,
прехвърляне, спиране, прекратяване или отнемане на разрешения за ползване на номера
и адреси;
4. поддържане на публични регистри на
предприятията, които имат разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, и на предоставените
за ползване на предприятията номера, адреси
и имена;
5. предоставяне от международни организации на номера, адреси и имена за електронните съобщения в Република България;
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6. осигуряване на възможност за преносимост на номерата;
7. регулиране на условията за взаимно
свързване и достъп, включително достъп до
физическа инфраструктура, осигуряване на
свързаност между потребителите от край до
край и качеството на електронните съобщителни услуги чрез:
а) проследяване на тенденциите в развитието на нови технологии, използвани при
предоставяне на електронни съобщителни
мрежи и услуги; проучване на техническите аспекти при осъществяване на достъп
и взаимно свързване с цел определяне на
подходящи регулаторни мерки, включително
при извършване на анализ на съответните
пазари;
б) изготвяне на предложения за задължителни указания по типови предложения за
взаимно свързване и достъп;
в) оказване на съдействие или даване на
задължителни указания в случай на спор
между предприятия, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги;
8. събиране на информация за пробиви
в сигурността или нарушаване на целостта на електронните съобщителни мрежи,
които са оказали значително въздействие
върх у фу нк ционирането на мреж ите или
услугите; изготвяне на годишен доклад до
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност с обобщена информация
за настъпилите пробиви в сигурността или
нарушаване на целостта на електронните
съобщителни мрежи;
9. осигуряване на наблюдение, контрол и
анализ на изпълнението на определените в
Регламент (ЕС) № 2015/2120 задължения на
предприятията за предоставяне на достъп до
отворен интернет, свързани с качеството на
предоставяната услуга достъп до интернет и
прилаганите мерки за управление на трафика в мрежите; изготвяне и публикуване на
годишни доклади относно изпълнението на
посочените задължения и предоставянето на
тези доклади на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения;
10. изпълнение на функциите на комисията като национална организация по стандартизация пред Европейския институт за
стандартизация в далекосъобщенията (EТSI),
в т.ч. организиране на обществено допитване
за проекти на EТSI стандарти и въвеждане
на публикуваните стандарти като български;
изготвяне на годишен доклад към EТSI; участие в работата на техническите комитети по
стандартизация към Българския институт по
стандартизация;
11. осигуряване на публикуването на техническите спецификации на интерфейсите за мрежов достъп съгласно Директива 2008/63/ЕО
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на Комисията от 20 юни 2008 г. относно
конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги;
12. изпълнение на функциите на национален
надзорен орган в областта на удостоверителните услуги в съответствие със ЗЕДЕУУ и
Регламент (ЕС) № 910/2014.
13. създаване, поддържане и публикуване
на националния доверителен списък на лицата, предоставящи удостоверителни услуги
и квалифицирани удостоверителни услуги,
съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
14. оказване на съдействие, даване на задължителни указания и решаване на спорове
в съответствие с предвиденото в ЗЕСМФИ;
15. изготвяне на проекти на подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЕС,
ЗЕДЕУУ и ЗЕСМФИ;
16. изготвяне на становища по проекти на
документи на национално и европейско ниво,
засягащи дейността на дирекцията.
Чл. 27. Дирекция „Пазарно регулиране“
осигурява дейностите по:
1. събиране и обработване на информация
за пазарите на електронни съобщителни мрежи
и/или услуги и за пазара на пощенски услуги;
2. изготвяне на отчети и доклади за състоянието на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и за пазара на
пощенски услуги;
3. определяне, анализ и оценка на пазарите
на електронни съобщителни мрежи и/или
услуги относно наличие на ефективна конкуренция и с цел определяне на предприятия
със значително въздействие върху пазара;
4. изготвяне на предложения за налагане,
продължаване, изменение или отмяна на
специфични задължения на предприятията,
касаещи цените и разходите на предприятия
със значително въздействие върху съответен
пазар;
5. анализиране спазването от предприятия
със значително въздействие на съответен
пазар на специфични задължения за ценова
прозрачност, ценова равнопоставеност и ценови ограничения;
6. анализиране изпълнението на задължението за предоставяне на универсална услуга
в областта на електронните съобщения и за
предоставяне на универсалната пощенска
услуга;
7. анализиране наличието и размера на
нетните разходи и на несправедливата тежест
от предоставянето на универсална услуга в
областта на електронните съобщения и от
предоставянето на универсалната пощенска
услуга;
8. изготвяне на предложения за размера на
компенсацията, произтичаща от задълженията за предоставяне на универсална услуга в
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областта на електронните съобщения и за предоставяне на универсалната пощенска услуга;
9. административно подпомагане работата
на фонда за гарантиране предоставянето на
универсалната услуга, участване при разглеждане на заявления за компенсиране на нетните
загуби, подадени от предприятия, задължени да
предоставят универсалната услуга в областта
на електронните съобщения;
10. анализиране и изготвяне на предложения за одобрение на системи за определяне
на разходите на предприятия, предоставящи електронни съобщения и на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга;
11. оценяване на заявления за разрешаване
прилагането на надценки при предоставянето
на услуги в роуминг в рамките на ЕС/ЕИЗ с
цел запазване устойчивостта на националния
модел на тарифиране;
12. изготвяне на правила за осигуряване на
достъп до мрежата на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга;
13. анализиране и изготвяне на предложения за съгласуване на цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги и на
цените за осигуряване на достъп до мрежата
на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
14. изготвяне на становища и участие в процеса на анализиране и одобряване на ценовите
условия, включени в типови предложения за
сключване на договори между предприятие с
наложено задължение за разработване и прилагане на типово предложение и предприятия,
предоставящи електронни съобщения;
15. изготвяне на предложения за издаване,
изменение, допълване, спиране, прекратяване
и отнемане на индивидуални лицензии за извършване на универсалната пощенска услуга
или на част от нея, както и за издаване на
удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги и
заличаване на регистрация за извършване на
неуниверсални пощенски услуги;
16. водене и поддържане на предвидените
в ЗПУ регистри;
17. анализиране и изготвяне на предложения за промяна в гъстотата на точките за
достъп до пощенската мрежа на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга;
18. разработване и поддържане на система за образуване на пощенските кодове
на мрежите на операторите на универсална
пощенска услуга;
19. разработване на съответстващи на действащите български и европейски стандарти
нормативи за качеството на универсалната
пощенска услуга и ефикасността на обслужване и отчитане на изпълнението им;
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20. разработване на мерки за опазване
тайната на кореспонденцията;
21. разработване на критерии за определяне
на труднодостъпност и изготвяне на предложения относно промени в списъка с населени
места и селищни образувания, намиращи се
в труднодостъпни райони;
22. изготвяне на становища и участие при
решаване на спорове съгласно ЗПУ, ЗЕС и
ЗЕСМФИ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Чл. 28. (1) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно с
променливи граници и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Началото на работното време може да
бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. след съгласуване с директора на дирекция. Краят на
работното време се определя в зависимост от
началото на работния ден след задължително
отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) Главният секретар може да определи и
друго работно време за служители от отделни
административни звена с цел осигуряване на
необходимите условия за изпълнение на функциите на комисията и на администрацията му.
(5) Редът за определяне и за отчитане на
работното време се определя със заповед на
главния секретар.
(6) За служителите, чието работно време
е организирано на смени, се утвърждава график по ред, определен от главния секретар
на комисията.
Чл. 29. Редът за образуване, разпределяне
и ползване на средствата за работната заплата
на администрацията на комисията се определя
във вътрешни правила за работната заплата,
които се утвърждават от председателя на
комисията.
Чл. 30. Комисията с решение приема вът
решни правила, свързани с организацията на
работата и дейността є.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 28, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването
в „Държавен вестник“.
§ 2. С този правилник се отменя Правилникът за устройството, дейността, организацията
на работа и числеността на Комисията за
регулиране на съобщенията и структурата на
нейната администрация (ДВ, бр. 52 от 2012 г.).
Председател:
Росен Желязков
5696
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 5
от 6 юни 2018 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Урология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Урология“
съгласно приложението.
(2) Дейността по урология се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се
изпълнява от всички лечебни заведения, в
които се осъществява дейност по урология.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
Министър:
Кирил Ананиев
Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“
I. Основна характеристика на медицинската
специалност „Урология“
1. Дефиниция, основни цели и задачи:
1.1. Медицинската специалност „Урология“ е
комплексна медицинска специалност с преобладаваща хирургична насоченост, която изучава
етиологията, патогенезата и симптоматиката на
заболяванията на пикочно-половата система при
мъжете и на пикочно-отделителната система при
жените, като осъществява и разработва методи
за диагностиката, лечението и профилактиката
им. Специалността „Урология“ се придобива при
условията и по реда на наредбата по чл. 181 от
Закона за здравето от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина.
1.2. Основни цели на медицинската специалност „Урология“: осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика на заболявания,
аномалии и травми в сферата на урологията,
адекватно и качествено специфично консервативно и хирургично лечение, както и интензивно
лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на работоспособността
на пациента, промоция на здравето, ефективна
първична и вторична профилактика, рехабилитация и здравни грижи за нуждаещите се.
1.3. Задачи за постигане на целите по т. 1.2:
1.3.1. подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти в областта на урологията;
1.3.2. осигуряване осъществяването на адекватен обем медицински дейности в областта на
урологията в амбулаториите за специализирана
извънболнична медицинска помощ;
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1.3.3. осъществяване на комплексна и последователна специализирана диагностично-лечебна
дейност от структурите по урология на лечебните
заведения за болнична помощ и комплексните
онкологични центрове;
1.3.4. оказване на специализирана консултативна, методична и експертна дейност;
1.3.5. провеждане на научноизследователска
и приложна дейност в областта на урологията;
1.3.6. участие в подготовката и провеждането
на програми и проекти по социалнозначими
заболявания, включително и вродени аномалии,
заболявания и травми в обсега на у рологията;
1.3.7. управление на качеството на медицинските дейности в специалността „Урология“ на
базата на въведените с този стандарт: устройствена рамка на урологичната помощ; обхват на
оказваната медицинска помощ от различните
структ у ри; к ласифициране на медицинските
дейности в специалността „Урология“; специфични показатели за оценка на медицинските
дейности по урология;
1.3.8. оценка, мониториране и контрол на
качеството.
2. Изисквания към осъществяваната професионална дейност по специалността „Урология“:
2.1. Изисквания към дейността на специалиста
по „Урология“ – съгласно раздел III и раздел VI.
2.2. Изисквания към дейността на специализанта по „Урология“ – съгласно раздел VI.
2.3. Изисквания към дейността на лекар с
друга клинична специалност или без специалност:
2.3.1. медицински дейности от компетенциите
на общопрактикуващия лекар съгласно подраздел
А на раздел V;
2.3.2. медицински дейности от компетенциите
на лекари с друга специалност (терапевтична
или хирургична) или без специалност – съгласно
раздел VI.
2.4. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи – съгласно
раздел VI:
2.4.1. медицински дейности на долекарско
ниво при проследяване на общото състояние на
урологично болен по време на консервативно
лечение или в следоперативния период;
2.4.2. медицински грижи на долекарско ниво
за урологично болни.
II. Обхват на медицинската помощ, оказвана
в специалността „Урология“
1. Медицинската помощ, оказвана в специалността „Урология“, обхваща:
1.1. Диагностика и лечение на вродени аномалии, патологични процеси, заболявания и
травми, засягащи:
1.1.1. отделителната система при мъжа и жената (бъбреци, уретери, пикочен мехур);
1.1.2. мъжката полова система.
1.2. Диагностичната дейност по урология се
осъществява посредством методи за:
1.2.1. неинвазивна диагностика;
1.2.2. инвазивна диагностика;
1.2.3. диагностика, извършвана в среда на
йонизиращо лъчение.
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1.3. Инвазивната диагностика се извършва
в операционна за ла (или манип улационна),
оборудвана с необходимата за диагностичната
дейност апаратура и инструментариум.
1.4. Диагностиката, осъществявана в среда на
йонизиращо лъчение, се извършва в кабинети,
отговарящи на здравните и техническите изисквания за работа в среда на йонизиращо лъчение.
1.5. Оперативната у рологична дейност се
извършва в операционни зали, разположени в
обособена операционна зона на клиниката или
отделението или в операционния блок на лечебното заведение.
2. Медицинската помощ по т. 1 и здравни
грижи се оказват:
2.1. в лечебни заведения;
2.2. от уролог – лекар с придобита специалност „Урология“, и други правоспособни лица;
2.3. чрез извършване на медицински дейности;
2.4. чрез извършване на здравни грижи.
3. Повечето медицински дейности в урологията са хирургични.
4. Част от медицинските дейности в урологията
се практикуват в условия на спешност.
III. Същност и обект на медицинските дейности в специалността „Урология“
1. Според своята същност медицинските дейности в специалността „Урология“ са:
1.1. диагностично-лечебни дейности;
1.2. профилактични дейности;
1.3. други медицински дейности:
1.3.1. медицинска експертиза;
1.3.2. методична помощ;
1.3.3. промотивни дейности;
1.3.4. рехабилитационни дейности.
2. Диагностично-лечебни дейности (ДЛД):
2.1. Обект на ДЛД:
2.1.1. спешни те състояни я в у рологи я та,
включително всички видове травми;
2.1.2. острите и хронично изострените възпалителни заболявания на пикочно-половата
система при мъжете и пикочно-отделителната
система при жените;
2.1.3. всички форми на уролитиаза;
2.1.4. вродените и придобитите заболявания на:
2.1.4.1. бъбрека;
2.1.4.2. уретера;
2.1.4.3. пикочния мехур;
2.1.4.4. простатната жлеза;
2.1.4.5. уретрата;
2.1.4.6. органите на мъжката полова система;
2.1.5. онкологичните заболявания, засягащи
органите на отделителната система при мъжа и
жената и органите на половата система при мъжа;
2.1.6. непосредствените и ранните усложнения
на медицински намеси, дали отражение върху
отделителната система при мъжа и жената и на
половата система при мъжа;
2.1.7. късните усложнения, засягащи пикочнополовата система след:
2.1.7.1. урологични операции;
2.1.7.2. гинекологични или коремни операции;
2.1.7.3. химио- и лъчетерапия;
2.1.8. заболяванията и аномалиите в развитието на мъжките полови органи;
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2.1.9. заболяванията на простатата, тестисите,
епидидима, семенните мехурчета, свързани със:
2.1.9.1. безплодие;
2.1.9.2. инфекции;
2.1.10. дейностите по подготовка на реципиента, експлантация и трансплантация на бъбреци.
2.2. Според необходимите при практикуването им знания и умения ДЛД в специалността
„Урология“ са:
2.2.1. общи ДЛД – едни и същи за урологията
и за други клинични специалности;
2.2.2. специализирани ДЛД.
2.3. Този медицински стандарт не разглежда
общите ДЛД, практикувани в специалността
„Урология“.
2.4. Специализираните ДЛД включват:
2.4.1. специализирани ДЛД при диагностика
и лечение на урологични заболявания;
2.4.2. други специализирани ДЛД:
2.4.2.1. предимно лечебни процедури;
2.4.2.2. диспансеризация и диспансерно наблюдение;
2.4.2.3. клинично прогнозиране и определяне
на диагностично-лечебна тактика;
2.4.2.4. консултиране на потребители на медицинска помощ.
2.5. Основните специализирани дейности в
областта на урологията са:
2.5.1. трансабдоминална ехография;
2.5.2. уретроцистоскопия;
2.5.3. ретроградна уретеропиелография;
2.5.4. ретроградна уретроцистография.
3. Профилактични дейности:
3.1. Основни – извършват се от уролог или
общопрактикуващ лекар.
3.2. Специализирани – извършват се от уролог.
3.3. Основна профилактична дейност:
3.3.1. профилактичен урологичен преглед,
включващ скрининг за рак на простатната жлеза.
3.4. Специализирани профилактични дейности:
3.4.1. профилактичен урологичен преглед,
включващ скрининг за рак на бъбрека, пикочния
мехур, простатата и тестисите;
3.4.2. профилактичен преглед за уролитиаза;
3.4.3. профилактични прегледи и скрининг за
вродени и наследствени урологични заболявания
при деца;
3.4.4. други дейности.
4. Специалността „Урология“ включва и ДЛД,
необходими при сигнализирани от скрининга
случаи, с изключение на:
4.1. лъчево лечение, с изключение на брахитерапия;
4.2. системна химиотерапия.
5. Опазването на репродуктивното здраве при
мъжа освен чрез профилактика се осъществява
чрез:
5.1. разпространение на здравни знания;
5.2. промоция на здравето.
6. Разпространението на здравни знания и
промоцията на здравето са задължение на всички
изпълнители на медицинска помощ в областта
на урологията.
7. Други медицински дейности:
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7.1. Медицинската експертиза, извършвана в
урологията, включва:
7.1.1. експертиза на урологична заболеваемост
и смъртност;
7.1.2. експертиза на друга заболеваемост и
смъртност, причинносвързани със заболявания
на на пикочно-полoвата система при мъжете и
на пикочно-отделителната система при жените;
7.1.3. експертиза на временна неработоспособност, причинносвързана със заболявания на
пикочно-полoвата система при мъжете и пикочно-отделителната система при жените;
7.1.4. експертиза, поискана от здравната администрация или от правоприлагащите органи.
7.2. Методична помощ може да се оказва във
всички области, спадащи към специалността
„Урология“. Тя включва:
7.2.1. консултиране на изпълнители на медицинска помощ;
7.2.2. организация на спешни и планови ДЛД
при урологично болни;
7.2.3. у частие в изготвяне, провеж дане и
контрол на програми от областта на общественото здравеопазване, касаещи урологичните
заболявания;
7.2.4. участие в планиране защитата на населението при природни бедствия, производствени
аварии, военни действия, тероризъм и др.
8. Промотивни дейности, насочени към укрепване на здравето, относно заболявания на
пикочно-половата система при мъжете и на
пикочно-отделителната система при жените.
9. Рехабилитационни дейности за възстановяване на здравето, работоспособността и за предотвратяване на инвалидност след заболявания
на пикочно-половата система при мъжете и на
пикочно-отделителната система при жените.
IV. Профилирани дейности в медицинската
специалност „Урология“
1. Профилираните дейности са:
1.1. детска урология;
1.2. онкоурология;
1.3. спешна урология;
1.4. бъбречна трансплантация;
1.5. ендоурология и екстракорпорална литотрипсия:
1.5.1. ендоурология на долен уринарен тракт;
1.5.2. ендоурология на горен уринарен тракт;
1.5.3. екстракорпорална литотрипсия;
1.6. лапароскопска и роботасистирана лапароскопска урология;
1.7. пластично-реконструктивни операции в
урологията;
1.8. андрология.
2. Детска урология:
2.1. Обхват – диагноза, прогноза, лечение и
профилактика на вродени и придобити заболявания, засягащи отделителната система при
момчета и момичета на възраст до 18 години
и половата система при момчета на възраст до
18 години.
3. Онкоурология:
3.1. Онкоурологията съществува като профилирана дейност и може да се извършва във всички
лечебни заведения, осъществяващи медицински
дейности в областта на урологията.
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3.2. Обхват – диагноза, стадиране, прогноза,
оперативно лечение и някои форми на медикаментозна, имуно-, химио- и радиотерапия
на туморите на пикочно-полoвата система при
мъжете и на пикочно-отделителната система
при жените.
3.3. Извършването на дейности по онкоурология изисква наличие на възможност за патоморфологична диагностика.
3.4. В лечебните заведения, в които се извършва онкоурология, в състава на онкокомисията
при обсъждане на урологично болен участва и
уролог. Онкокомисията се създава със задача
да обсъжда и предлага комплексно лечение на
онкоболните.
4. Спешна урология:
4.1. Спешната урология като профилирана
дейност от урологията определя необходимостта за бърза лекарска реакция – диагностика,
хоспитализация, консервативно, оперативно и
интензивно лечение на остро настъпили или
усложнени хронични заболявания и травми на
пикочно-полoвата система при мъжете и на
пикочно-отделителната система при жените.
4.2. Обхват – диагноза, прогноза, консервативно, оперативно и интензивно лечение на травми
на пикочно-полoвата система при мъжете и на
пикочно-отделителната система при жените,
като ост ър възпа лително интоксикационен,
анемичен, болков и обструктивен синдром със
или без остра бъбречна недостатъчност.
5. Бъбречна трансплантация:
5.1. Обхват – подготовка на реципиента за
бъбречна т рансплантаци я, експлантаци я на
бъбрек/бъбреци от жив и/или трупен донор,
перфузия на органите, трансплантация на бъбрек
с извършване на уретеровезикална анастомоза.
6. Ендоу рологи я и екстракорпорална литотрипсия:
6.1. Обх ват на ен доу ролог и я та – вси ч к и
диагностични и терапевтични манипулации и
операции, извършвани в уринарния тракт чрез
естествен (през самия тракт) или хирургически
създаден под визуален, ехографски или рентгенов
контрол малък отвор през кожата на пациента
при използване на подходящ ендоскопски инструментариум и на различни енергийни източници.
6.2. Обхват на екстракорпоралната литотрипсия – индиректно въздействие с генерирани извън
тялото на пациента по различен физичен принцип
ударни вълни за лечение на камъни в бъбрека,
уретера и пикочния мехур и някои заболявания
на мъжката полова система.
6.3. В профилираната дейност ендоурология
е включена екстракорпоралната литотрипсия,
която е специфичен метод на активно въздействие
върху организма и по тази причина резултатите
от лечението са отдалечени във времето. Възможните интраоперативни и следоперативни
специфични усложнения (периренален хематом,
обструкция с последващи възпалителни усложнения, изостряне на съществуваща уринарна
инфекция или бъбречна недостатъчност) налагат
интензивно лечение или извършване на отворени
ендоскопски операции в стационарни условия, в
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лечебно заведение за болнична помощ. По тази
причина извършването на екстракорпоралната
литот рипси я се осъществява от специа лист
уролог в лечебно заведение за болнична помощ,
в медицински център (МЦ), медико-дентален
център (МДЦ) или диагностично-консултативен
център (ДКЦ) с разкрити легла за наблюдение и
лечение до 48 часа, с осигурена материална база
(оперативна зала, инструментариум и апаратура)
за интензивно консервативно, ендоурологично
или оперативно лечение, с договор за хоспитализация на усложненията с болнична структура.
Тази дейност изисква и наличие на отделение по
анестезиология и интензивно лечение от първо
ниво на компетентност в лечебното заведение
за болнична помощ, в което се извършва, съответно в лечебното заведение за болнична
помощ, с което МЦ/МДЦ/ДКЦ има договор
за хоспитализация при усложнения.
7. Лапароскопска и роботасистирана лапароскопска урология:
7.1. Обх ват – извършване на у ролог и чни
операции чрез трансперитонеална, екстраперитонеална и ретроперитонеоскопска лапароскопия или роботасистирана лапароскопия при
различни урологични заболявания, изискващи
лапароскопска диагностика или оперативно лечение. Извършването на тази дейност позволява
съкращаване на следоперативния престой.
8. Пластично-реконструктивна оперативна
урология:
8.1. Обхват – диагностика и оперативно лечение на вродени и придобити състояния на
пикочно-половата система при мъжете и на
пикочно-отделителната система при жените,
изискващи оперативна или ендоскопска корекция
и възстановяване на континуитета на системата,
като за това се използват тъкани от отделителната система, от други органи и системи или
алотрансплантанти.
9. Андрология:
9.1. Обхват – диагностика и лечение на вродени възпалителни и предавани по полов път
заболявания на мъжката полова система, нарушения в сперматогенезата и оплодителната
способност, еректилна дисфункция, прояви на
преходните възрасти.
9.2. Дейности за изследване на мъж с нарушена оплодителна способност и преценка за
преминаване към асистирана репродуктивна
процедура. Това става, след като се проведе
съответното лечение и не настъпи бременност
по естествен път.
9.3. Извършват се:
9. 3.1. с п е р м о г р а м а – п о к р и т е р и и т е н а
EHSRE-NAFA-2010:
9.3.1.1. при нормоспермия – тестове за антиспермални антитела;
9.3.1.2. при пиоспермия – микробиология,
етиологично лечение;
9.3.1.3. при олигоастеноспермия – варикоцеле,
хормонален статус, асансьорен тестис, кисти на
епидидима, други заболявания;
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9.3.1.4. при азооспиермия – хормонални изследвания за оценка на състоянието на сертолиевите клетки, биопсия и др.;
9.3.2. преценка за наличие на хромозомни
аномалии.
9.4. При наличие на лечима причина за мъжки
стерилитет се провежда лечение. Ако в срок от
6 – 9 месеца няма резултат, се преминава към
процедура на асистирана репродукция.
10. Профилираните дейности в специалността „Урология“ се практикуват от специалисти
уролози и включват извършване на:
10.1. специализирани диагностични дейности;
10.2. специализирани лечебни дейности;
10.3. специализирани оперативни процедури.
11. Интердисциплинарни области – изискват
равнопоставено у част ие на специа лист и по
урология и други клинични специалисти, което
означава, че:
11.1. двама или повече специалисти с различни
специалности работят в екип; или
11.2. един и същ специалист е правоспособен
в специалността „Урология“, както и в една или
повече други специалности.
12. Медицинската квалификация в обсега на
урологията включва и усвояване на основни познания в областта на ендоскопските диагностични методи; образната диагностика (рентгенови,
радиологични, ултразвукови и други методи);
биопсичните методи; нефрологията; хирургията;
съдовата хирургия; гръдната хирургия; урогинекологи ята; онкологи ята; анестезиологи ята
и интензивното лечение; екст ракорпора лната литотрипсия; ендоурологичните операции;
приложението на лазерите в урологията; лапароскопските урологични оперативни методи;
роботизираните оперативни методи в урологията;
пластично-реконструктивните и естетичните
операции в урологията; бъбречната трансплантация; андрологията.
V. Общи изисквания за осъществяване на
дейността по медицинската специалност „Урология“ в лечебните заведения
А. Лечебни заведения, в които се практикува
специалността „Урология“ и се оказва урологична
помощ
1. Диагностична и лечебна дейност по специалността „Урология“ се извършва във:
1.1. Център за спешна медицинска помощ;
1.2. Лечебни заведения за извънболнична
медицинска помощ:
1.2.1. ин диви д уа лна/г ру пова прак тика за
първична медицинска помощ – съгласно изискванията на „Медицински стандарти по обща
медицинска практика“;
1.2.2. индивидуална/групова практика за специализирана медицинска помощ по урология;
1.2.3. урологичен кабинет в МЦ, МДЦ и ДКЦ
със или без легла за наблюдение и лечение до
48 часа.
1.3. Лечебни заведени я за болни чна по мощ – структури (клиника/отделение на многопрофилни болници за активно лечение и на
специализирани болници за активно лечение).
1.4. Комплексни онкологични центрове – отделения за дейности по хирургично лечение на
урологични заболявания.
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1.5. В многопрофилните и специализираните
болници за активно лечение при възможност
се разкриват структури за осъществяване на
дейности за амбулаторно наблюдение, в които
се извършват следните медицински дейности:
1.5.1. медицинска помощ в профилираната
област „Онкоурология“;
1.5.2. медицинска помощ в интердисциплинарни области с участие и на специалността
„Урология“.
1.6. В комплексните онкологични центрове
при възможност се разкриват структури по т. 1.5,
които осъществяват дейностите по т. 1.5.1.
2. Лечебните заведения, където се практикуват медицински дейности по специалността
„Урология“, осигуряват достъп на пациентите и
до други медицински дейности от областта на:
2.1. анестезиологията и интензивното лечение;
2.2. клиничната лаборатория;
2.3. микробиологията, включително болничната епидемиология;
2.4. клиничната имунология;
2.5. образната д иа г нос т и к а ( рен т г енова,
компютърна аксиална томография (К АТ), магнитнорезонансна томография (МРТ);
2.6. функционалната диагностика;
2.7. общата и клиничната патология;
2.8. физикалната и рехабилитационната медицина.
3. Изискванията по т. 2 се изпълняват:
3.1. в лечебните заведения за извънболнична
първична медицинска помощ – чрез издаване на
медицинско направление за съответната дейност;
3.2. в лечебните заведения за извънболнична
специализирана медицинска помощ по урология – чрез издаване на медицинско направление
за съответната дейност или чрез разкриване на
съответни структури, или чрез сключване на
договори с други лечебни заведения;
3.3. в лечебните заведения за болнична помощ
и в комплексните онкологични центрове – чрез
разкриване на съответни структури или чрез
сключване на договори с други лечебни заведения.
Б. Устройствена рамка на урологичната помощ
в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ
1. Устройствена рамка на амбулаториите за
първична медицинска помощ – съгласно „Медицински стандарти по обща медицинска практика“.
2. Лечебните заведения за извънболнична
медицинска помощ – ин диви д уа лна/г ру пова
практика за специализирана медицинска помощ
по урология, МЦ, МДЦ и ДКЦ, последните с
кабинет/и по урология, както и със или без
разкрити легла за наблюдение и лечение до 48
часа, осъществяват:
2.1. диагностика на урологичната нозология;
2.2. трансабдоминална ехография;
2.3. провеждане на амбулаторно лечение с
консервативни методи;
2.4. контролни прегледи;
2.5. експертиза на работоспособността;
2.6. хирургически манипулации, като: извършване и подмяна на превръзки, хирургична
обработка на екскориации и малки повърхностни
рани, единични шевове, сваляне на конци от
оперативни рани, повърхностни некректомии,
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катетризации на пикочен мехур, вътремехурни
инстилации на лекарствени продукти и други
подобни, които могат да се извършват в отделение по хирургия от първо ниво на компетентност съгласно общите медицински стандарти
по хирургия;
2.7. насочване при необходимост към лечебно
заведение за болнична помощ за допълнително
диагностично уточняване и лечение;
2.8. предоперативна подготовка на пациента – извършва се по назначение от приемащото
лечебно заведение.
3. В лечебните заведения за специализирана
извънболнична помощ с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа могат да се извършват консервативни и оперативни дейности и
процедури, за което е необходима съответстваща
компетентност и квалификация на специалистите,
работещи в тях, и при спазване изискванията на
този и други стандарти, определящи условията и
правилата за извършване на съответната дейност.
3.1. В случай че в тези лечебни заведения се
практикуват оперативни интервенции в урологията:
3.1.1. към изискванията за урологична амбулатория се добавят изискванията, предвидени
в този стандарт, за извършване на оперативни
интервенции в урологията; и
3.1.2. се осигурява възможност за спешни
консултации на място със следните специалисти:
3.1.2.1. по акушерство и гинекология;
3.1.2.2. по анестезиология и интензивно лечение;
3.1.2.3. по хирургия;
3.1.2.4. по вътрешни болести и/или кардиология, и/или пневмология и фтизиатрия, и/или
нефрология в зависимост от случая;
3.1.2.5. по трансфузионна хематология.
3.2. Ако се извършват урологични операции в
областта на онкоурологията – на територията на
лечебното заведение трябва да има структура по
клинична патология, която извършва експресна
хистологична диагностика, или то да е сключило
договор с друго лечебно заведение, разполагащо
с такава структура.
3.3. В случай че в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ с разкрити легла за
наблюдение и лечение до 48 часа се практикуват
ДЛД от интердисциплинарни области с пряко
участие на друг специалист, на територията на
лечебното заведение трябва да има структура,
която отговаря на стандартите за съответната
специалност.
4. Изисквания за изпълнение на дейността
в лечебни заведения за извънболнична помощ:
4.1. Здравни изисквания към кабинет по урология в МЦ, МДЦ и ДКЦ:
4.1.1. Урологичният кабинет е с минимална
площ 12 м 2 . Има две функционално свързани
работни зони: за прегледи и за манипулации. Към
урологичния кабинет има обособени: чакалня,
санитарен възел и допълнителни помещения
(стерилизационна, регистратура, апаратни, складове, сервизни помещения).
4.2. Здравни и инсталационни изисквания:
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4.2.1. М и н и ма л ната све тла височ и на на
помещенията при самостоятелно разположен
урологичен кабинет е 2,20 м, а в рамките на
МЦ, МДЦ и ДКЦ – 2,50 м.
4.2.2. Стените на манипулационния сектор,
стерилизационната, санитарния възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.) на
височина 1,80 м от готов под.
4.2.3. Стените на кабинетите, на помещенията за наблюдение и лечение до 48 часа, на
регистратурата и чакалнята и на коридорите
се изпълняват с латексова боя и/или с други
покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция. Не се допускат релефни мазилки.
4.2.4. Подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стерилизационната и санитарните
възли трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. В тези
помещения не се допускат подови настилки на
текстилна основа. В останалите помещения подовите настилки трябва да са топли, позволяващи
влажно почистване и дезинфекция.
4.2.5. Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на нормативните
изисквания. Допуска се без естествено осветление да са следните помещения: санитарен възел,
апаратни, складове, сервизни помещения и други
неработни помещения.
4.2.6. В помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация.
4.2.7. Всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла
и студена вода, отговаряща на изискванията на
вода за пиене.
4.2.8. Помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция.
4.2.9. Задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистите и използваните постелъчен инвентар и работно облекло, включително
обвивки на инвентара, както и за съхранение
на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.
4.2.10. При оборудване с рентгенова апаратура
помещението следва да отговаря на нормативните изисквания.
4.2.11. Инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
трябва да отговарят на съответните нормативно
установени технически изисквания.
4.3. Допълнителни изисквания:
4.3.1. Осигурени условия за стерилизация на
инструментариума и превързочния материал,
като за целта може да бъде сключен договор с
друго лечебно заведение.
4.3.2. При работа в урологична практика се
спазват нормативните изисквания за начините
на дезинфекция.
4.3.3. Събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно, на
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определени за целта места съгласно действащите
нормативни актове.
4.4. Оборудване на урологичен кабинет:
4.4.1. Стандартно оборудване:
4.4.1.1. Медицинска кушетка – 1 бр.
4.4.1.2. Апарат за артериално налягане със
стандартен маншет и широк маншет – 1 бр.
4.4.1.3. Стетоскоп – 1 бр.
4.4.1.4. Медицински термометър – 1 бр.
4.4.1.5. Подвижна инструментална маса – 1 бр.
4.4.1.6. Стойка за инфузия – 1 бр.
4.4.1.7. Спешен шкаф – 1 бр.
4.4.1.8. Лекарска чанта за лекарствени продукти и медицински изделия за домашни посещения – 1 бр.
4.4.1.9. Сух стерилизатор – 1 бр.
4.4.1.10. Негативоскоп – 1 бр.
4.4.2. Допълнително оборудване:
4.4.2.1. Препор ъч и т ел но е на л и ч ие т о на
ехограф с трансдюсер за ултразвуково изследване
на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза.
Препоръчително е и наличието на трансректален
трансдюсер.
4.4.2.2. Препоръчително е наличието на набор
от цистоскопи и източник на светлина.
4.4.2.3. Препоръчително е наличието на биопсичен пистолет с игли за биопсия на простатната
жлеза, различни видове – 5 бр.
4.4.2.4. Уролозите в ДКЦ, МЦ, МДЦ и групова
практика могат да използват общо оборудване,
както следва: електрокардиограф и ехографски
апарат; саморазгъващ се балон за обдишване – тип АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна бутилка, плочки за изследване
на кръвни групи и тест-серуми за изследване на
кръвни групи от системата АВО и спешен шкаф.
4.4.3. Инструментариум:
4.4.3.1. Хирургичен ножодържач – 3 бр.
4.4.3.2. Скалпели с различни остриета – 10 бр.
4.4.3.3. Пинцета анатомична – 2 бр.
4.4.3.4. Пинцета хирургична – 2 бр.
4.4.3.5. Ножица права островърха, средна –
2 бр.
4.4.3.6. Ножица права островърха, малка –
2 бр.
4.4.3.7. Кръвоспиращи щипки, средни и малки – 2 бр.
4.4.3.8. Стелиета – 3 бр.
4.4.3.9. Иглодържател – 2 бр.
4.4.3.10. Шивашка ножица за марли – 1 бр.
4.4.3.11. Емайлирани тави за инструменти и
превързочен материал – 3 бр.
4.4.3.12. Бъбрековидни легенчета – 2 бр.
4.4.3.13. Метални тави за стерилизация – 2 бр.
4.4. 3.14. С т е р и л и з а ц и о н е н б а р аб а н , г о лям – 1 бр.
4.4.3.15. Стерилизационен барабан, среден (по
1 септичен и 1 асептичен ) – 2 бр.
4.4.3.16. Стерилизационен барабан, малък (по
1 септичен и 1 асептичен ) – 2 бр.
4.4.4. Медицински изделия и консумативи:
4.4.4.1. Памук – 1 кг.
4.4.4.2. Марля – 10 м.
4.4.4.3. Уретрални катетри от различни размери, двупътни – 10 бр.
4.4.4.4. Лейкопласт, обикновен – 2 бр.
4.4.4.5. Лейкопласт, антиалергичен – 2 бр.
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4.4.4.6. Игли за спринцовки, мускулни и венозни – по 50 бр.
4.4.4.7. Игли със синтетични конци, различни
размери – 20 бр.
4.4.4.8. Хирургични компреси с прорез – 10 бр.
4.4.4.9. Микулич кърпи – 10 бр.
4.4.4.10. Тампони за бактериологично изследване – 30 бр.
4.4.4.11. Катетри уретрални, трипътни – 20 бр.
4.4.4.12. Абокат, различни размери – 10 бр.
4.4.4.13. Системи за инфузионни разт во ри – 10 бр.
4.4.4.14. Есмарх – 2 бр.
4.4.4.15. Антибиотичен унгвент – 2 бр.
4.4.4.16. Йодасепт – 200 мл.
4.4.4.17. Спирт 70 градуса – 1 литър.
4.4.4.18. Набор уретерални дилататори – от
№ 8 до № 26.
В. Устройствена рамка на урологичната помощ
в лечебните заведения за болнична помощ и в комплексните онкологични центрове
1. Структурите, осъществяващи медицински
дейности по урология в лечебните заведения за
болнична помощ, и структурите, осъществяващи дейности по онкоурология в комплексните
онкологични центрове, могат да бъдат от първо,
второ или трето ниво на компетентност.
2. В клиника/отделение по урология от първо
ниво на компетентност се извършва:
2.1. първична урологична диагностика:
2.1.1. трансабдоминална ехография;
2.1.2. урофлоуметрия;
2.1.3. уретроцистоскопия;
2.2. консервативно лечение на неусложнени
урологични заболявания;
2.3. разрешаване на случаи с остра ретенция
на урината;
2.4. подготовка на пациента при необходимост
за транспортиране до клиника/отделение по
урология на друго лечебно заведение с по-високо
ниво на компетентност;
2.5. здравни грижи, включващи изготвяне
на индивидуален план за грижи, наблюдение и
регистриране на соматични показатели, общо
състояние и външен вид, провеждане на лекарствена терапия, назначена от лекар, здравно
обучение и възпитание на пациентите и техните
семейства.
2.6. В клиника/отделение по урология от първо
ниво на компетентност се извършват операции
с малък и среден обем и сложност съобразно
раздел VII, за които се изискват съответните
операционни зали и оборудване.
2.7. За осъществяване на дейността минималната кадрова обезпеченост е един лекар
със специалност „Урология“ и един лекар без
специалност.
2.8. Броят на медицинските сестри се определя от обема и интензивността на здравните
грижи, които се извършват в клиниката/отделението, като съотношението между лекари и
медицински сестри не трябва да е по-малко от
1:2. При определяне на броя на медицинските
сестри може да се прилага Методиката за изчисляване на необходим персонал (медицински
сестри), препоръчана от Международния съвет
на медицинските сестри (ICN).
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2.9. Минималният обем оперативна дейност
е 100 оперативни интервенции годишно на 10
легла (10 на 1 легло).
3. В клиника/отделение по урология от второ
ниво на компетентност се извършват ДЛД и
здравни грижи, експертиза на работоспособността, обучение на студенти и специализанти при
наличие на акредитация на лечебното заведение
за тази дейност, здравноинформационна дейност,
превенция и профилактика на урологичните
забол явани я, а в област та на оперативното
лечение – операции с малък, среден и голям
обем и сложност, съобразно раздел VII, за което се изискват съответните операционни зали
и оборудване:
3.1. ултразвуков апарат (ехограф);
3.2. апаратура и инструментариум за ендоскопска диагностика (светлинен източник, цистоскопи
с оптики с различен зрителен ъгъл, биопсични
щипки, апарат и сонди за електрокоагулация);
3.3. рентгенов апарат с мониторен контрол,
стационарен тип или от типа C-ram, на територията на лечебното заведение;
3.4. хирургичен инструментариум, необходим
за извършвания обем на хирургична дейност;
3.5. апарат за ендотрахеална анестезия (при
собствена операционна зала);
3.6. апарат за урофлоуметрия и цистометрия
(препоръчително);
3.7. апаратура и инструментариум за извършване на трансуретрални операции на долен и
горен уринарен тракт (препоръчително);
3.8. апарат за екстракорпорална литотрипсия
(препоръчително).
3.9. Необходими допълнителни условия:
3.9.1. клинична лаборатория – собствена, на
лечебното заведение, в което е разположена клиниката/отделението по урология от второ ниво
на компетентност, или по договор от клинична
лаборатория на друго лечебно заведение. Клиничните лаборатории и в двата случая могат да
бъдат разположени и извън лечебното заведение,
в което се намира клиниката/отделението по
урология от второ ниво на компетентност, но
трябва да са на територията на населеното място;
3.9.2. микробиологична лаборатория – собствена, на лечебното заведение, в което е разположена клиниката/отделението по урология от
второ ниво на компетентност, или по договор от
микробиологична лаборатория на друго лечебно
заведение. Микробиологичните лаборатории и
в двата случая могат да бъдат разположени и
извън лечебното заведение, в което се намира
клиниката/отделението по урология от второ
ниво на компетентност, но трябва да са на територията на населеното място;
3.9.3. образна диагностика – собствена структ у ра по образна диаг ност ика на лечебното
заведение, в което е разположена клиниката/
отделението по у рологи я от второ ниво на
компетентност, или по договор от отделение по
образна диагностика на друго лечебно заведение;
отделенията по образна диагностика и в двата
случая могат да бъдат разположени и извън
лечебното заведение, в което се намира клини-
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ката/отделението по урология от второ ниво на
компетентност, но трябва да са на територията
на населеното място;
3.9.4. апарати за К АТ или МРТ – собствени
на лечебното заведение, в което е разположена
клиниката/отделението по урология от второ
ниво на компетентност, или по договор с друго
лечебно заведение; апаратите за К АТ и МРТ и
в двата случая могат да бъдат разположени и
извън лечебното заведение, в което се намира
клиниката/отделението по урология от второ
ниво на компетентност, но трябва да са на територията на населеното място.
3.10. В клиника/отделение по урология от
второ ниво на компетентност:
3.10.1. За осъществяване на дейността минималната кадрова обезпеченост е двама лекари
със специалност „Урология“ и двама лекари без
специалност (за хирургична клиника/отделение – двама уролози).
3.10.2. Броят на медицинските сестри се определя от обема и интензивността на здравните
грижи, които се извършват в клиниката/отделението, като съотношението между лекари и
медицински сестри не трябва да е по-малко от
1:2. При определяне на броя на медицинските
сестри може да се прилага Методиката за изчисляване на необходим персонал (медицински
сестри), препоръчана от Международния съвет
на медицинските сестри (ICN).
3.10.3. Минималният обем хирургична дейност е 150 операции годишно на 10 легла (15
на 1 легло).
4. В клиниките/отделенията по урология от
трето ниво на компетентност се извършват всички видове отворени хирургични, ендоскопски и
лапароскопски операции в урологията и интердисциплинарните области на хирургичното лечение,
изискващи участие на уролог, включително при
вродени, травматични, възпалителни, обменни и
онкологични заболявания на пикочно-половата
система на мъжа и на пикочно-отделителната
система на жената, специализирани здравни
грижи с оценка на потребностите и планиране
на грижите, консултативно-методична дейност,
научна дейност, здравна просвета, деонтологична
дейност.
4.1. В клиника/отделение по урология от
трето ниво на компетентност освен дейностите
по т. 2 и 3 се извършват диагностика и лечение
на всички:
4.1.1. вродени аномалии;
4.1.2. травми на пикочно-половата система
при мъжете и на пикочно-отделителната система
при жените;
4.1.3. възпалителни заболявания на пикочнополовата система при мъжете и на пикочно-отделителната система при жените;
4.1.4. онкологични заболявания на пикочнополовата система при мъжете и на пикочноотделителната система при жените.
4.2. В клиниките/отделенията по урология
от трето ниво на компетентност се извършват
операции с малък, среден, голям и много голям
обем и сложност съобразно раздел VII.
4.3. Отделенията/клиниките по урология от
трето ниво на компетентност трябва да имат
пълния обем инструментариум и апаратура за
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извършване на съответните операции с голям и
много голям обем и сложност, съобразени и с
компетенциите и допълнителната квалификация
на работещите в тях специалисти уролози.
4.4. В клиника/отделение по урология от
трето ниво на компетентност:
4.4.1. За осъществяване на дейността минималната кадрова обезпеченост е четирима лекари
със специалност „Урология“ и двама лекари без
специалност.
4.4.2. Броят на медицинските сестри се определя от обема и интензивността на здравните
грижи, които се извършват в клиниката/отделението, като съотношението между лекари и
медицински сестри не трябва да е по-малко от
1:2. При определяне на броя на медицинските
сестри може да се прилага Методиката за изчисляване на необходим персонал (медицински
сестри), препоръчана от Международния съвет
на медицинските сестри (ICN).
Най-малко половината от медицинските сестри е необходимо да имат второ квалификационно
ниво – първи сертификат от Квалификационната
рамка по чл. 8, т. 7а от Закона за съсловната
организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
4.4.3. Минималният обем хирургична дейност
е 300 операции годишно на 10 легла (30 на 1
легло), като е препоръчително по-голямата част
от тях да са миниинвазивни и ендоскопски.
5. Дейността и организацията на работата в
отделенията и клиниките по урология се определят от правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение за болнична
помощ/комплексния онкологичен център и правилника за устройството, дейността и вътрешния
ред на клиниката/отделението по урология.
6. Извършваната урологична оперативна дейност в лечебно заведение за болнична помощ и
в комплексен онкологичен център по нивата на
компетентност е, както следва:
Лечебно
заведение за
болнична
помощ

Малък
обем и
сложност

Среден
обем и
сложност

Голям
обем и
сложност

Много
голям
обем и
сложност

Първо ниво на
компетентност

Х

Х

О

О

Второ ниво на
компетентност

Х

Х

Х

О

Трето ниво на
компетентност

Х

Х

Х

Х

7. В лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове
за всички нива на компетентност се осигурява
възможност за:
7.1. спешни консултации на място със следните специалисти:
7.1.1. по акушерство и гинекология;
7.1.2. по анестезиология и интензивно лечение;
7.1.3. по хирургия;
7.1.4. по вътрешни болести и/или кардиология
и/или пневмология и фтизиатрия и/или нефрология в зависимост от случая;
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7.2. планови консултации с широк кръг специалисти;
7.3. редовни консултации в рамките на мултидисциплинарен консилиум за онкологични
заболявания.
8. В случай, че в лечебни заведения за болнична
помощ и в комплексни онкологични центрове
се извършват:
8.1. оперативни намеси с всякакъв обем и
сложност, както и комплексно консервативно
лечение – трябва да се осигури възможност за
своевременна доставка на кръв и кръвни продукти и при необходимост – консултация със
специалист по трансфузионна хематология;
8.2. оперативни намеси в областта на онко
урологията – в лечебното заведение трябва да има
разкрита структура по клинична патология, която
извършва експресна хистологична диагностика,
когато е необходимо, или да е осигурена тази
възможност по договор с друго лечебно заведение,
разполагащо с такава структура. Структурата по
клинична патология и в двата случая може да
бъде разположена извън лечебното заведение, но
трябва да е на територията на населеното място.
8.3. ДЛД от интердисциплинарни области с
пряко участие на друг специалист – от структура
на същото лечебно заведение или по договор
със структура на друго лечебно заведение, която
отговаря на стандартите за съответната специалност. И в двата случая структурите могат да
бъдат разположени извън лечебното заведение,
но трябва да са на територията на населеното
място.
9. Разкриването на болнична аптека е препоръчително, ако лечебното заведение разполага
с повече от 30 легла за стационарен престой.
VI. Изисквания за осъществяване на дейността по урология в лечебни заведения за болнична
помощ и в комплексни онкологични центрове
1. Клиника/отделение по урология от първо
ниво на компетентност
1.1. Здравни изисквания към помещенията за
осъществяване на дейността по урология:
1.1.1. Минималната площ за един пациент в
самостоятелна болнична стая е 12 м 2 , а в стая
с две и повече легла – 6,5 м 2 . В стаи, предназначени за деца в детска урология, площите са
от 5 до 8 м 2 за дете до 14-годишна възраст и от
6 до 14 м 2 за дете до 3-годишна възраст. Препоръчително е всяка болнична стая да разполага
със самостоятелен санитарен възел.
1.1.2. Освен болнични стаи клиниката/отделението разполага и с отделен лекарски кабинет,
манипулационна, превързочни за асептични и
за септични превръзки и сервизни помещения.
1.1.3. Операционни зали:
1.1.3.1. Клиниката/отделението разполага с две
операционни зали – за асептични и трансуретрални операции – самостоятелно организирани
или в рамките на общия операционен блок на
лечебното заведение.
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1.1.3.2. Операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
клиниката/отделението.
1.1.3.3. Местоположението на залите позволява
лесно транспортиране към структурата/стаите
за интензивно лечение и към болничните стаи
в клиниката/отделението.
1.1.3.4. Препоръчително е една операционна
зала да се разкрива с разчет за около 400 хирургически операции годишно.
1.1.3.5. Опера ц ион ната за ла разпола га с
пространствени условия, отговаря на здравните
изисквания, оборудване, инструментариум и медицински изделия за извършване на съответните
оперативни процедури.
1.1.4. Операционната зона включва:
1.1.4.1. операционните зали;
1.1.4.2. помещение за подготовка на хирургическия екип, оборудвано с 2 – 4 мивки с течаща
топла и студена вода и кранове, задвижвани с
лакът или фотоклетка, шапки, маски, огледала;
1.1.4.3. помощни помещения: съблекалня за
мъже и за жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация.
1.2. Оборудване на операционна зала:
1.2.1. операционна маса с аксесоари, необходими за дейността по урология – броят на
операционните маси е съобразен с извършваната
дейност и с правилата за асептика и антисептика;
1.2.2. операционна лампа и аварийно резервно
осветление;
1.2.3. подвижна допълнителна лампа;
1.2.4. електрокаутер;
1.2.5. анестезиологично оборудване съгласно
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“;
1.2.6. бактерицидни лампи за операционните
зали и помощните помещения;
1.2.7. ендоскопска апаратура – пълен набор
за зала за трансуретрална хирургия;
1.2.8. ендоскопска операционна маса за зала
за трансуретрална хирургия;
1.2.9. препоръчително – система за аспирация – централна и допълнителна вакуумна помпа,
излази за кислород, сгъстен въздух;
1.2.10. препоръчително – рентген с телевизионна установка;
1.2.11. препоръчително – климатична система.
1.3. В операционната зала се поддържат:
1.3.1. хирургически инструментариум, специфичен според вида на извършваните оперативни
процедури;
1.3.2. хирургически консумативи и превързочни материали.
1.4. Стерилизация и контрол за безопасност:
1.4.1. Стерилизацията на инструментариума
и материалите е централна, като трябва да има
възможност и за локална стерилизация.
1.4.2. Използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност съобразно техническите правила и предписанията на
производителя.

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

1.4.3. Всяка операционна зала се почиства,
измива и дезинфекцира след всяка операция,
седмично се извършва основно почистване и
дезинфекция.
1.4.4. Апаратурата в операционните зали се
почиства и дезинфекцира ежедневно.
1.4.5. След всяка операция хирургическият
инструментариум се почиства механично и се
измива, след което се стерилизира.
1.4.6. В операционната зала се влиза и работи
със специално облекло и обувки.
1.4.7. Контролът на асептиката и антисептиката в операционната зала се извършва периодично от органите за управление и контрол на
лечебното заведение и органите на държавния
здравен контрол.
1.4.8. Дост ъпът до операционната зала е
ограничен. Право да влизат имат хирургичният и анестезиологичният екип, пациентите за
операция, повикани консултанти и други лица,
подпомагащи оперативния процес.
1.4.9. Потокът на движение на персонала се
регламентира. След напускане на операционната
зала персоналът преминава отново през съблекалнята за подмяна на операционните дрехи и
обувки.
1.4.10. След прик лючване на операци ята
пациентът се извежда към болничната стая в
клиниката/отделението или структурата/стаите
за интензивно лечение.
1.5. Човешки ресурси:
1.5.1. Минимален брой специалисти – един
уролог, без изискване за допълнително сертифициране.
1.5.2. Минимален брой лекари – двама.
1.5.3. С оглед оказване на качествени здравни
грижи за пациентите минималната обезпеченост
с медицински сестри се определя по реда на
т. 2.8 от раздел V.В. Специалистите по здравни
грижи са длъжни да поддържат, повишават и
разширяват теоретичните си знания и практическите си умения, необходими за осигуряване на
качествени здравни грижи чрез продължаващо
медицинско обучение.
1. 5.4. О перат и вн и я т/х и ру рг и ч н и я т ек и п
включва: лекар-оператор уролог, който е ръководител на екипа; асистент (асистенти), който
може да е лекар със специалност „Хирургия“
или лекар без специалност, включително специализиращ лекар (включват се в екипа при
необходимост); операционна медицинска сестра.
1.6. Организация на работата в клиниката/
отделението по приема на пациенти:
1.6.1. Приемът на пациенти за лечение се
извършва от лекар и медицинска сестра в приемно-консултативен кабинет.
1.6.2. Приемът на пациенти се осъществява
в планов или спешен порядък.
1.6.3. Постъпващите пациенти се подлагат
на задължителен санитарно-хигиенен преглед
и обработка.
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1.6.4. Приемът на планови пациенти се осъществява според правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
1.6.5. При приемането на планов пациент
приемащият лекар/екип се запознава с придружаващата документация, снема анамнеза,
осъществява клиничен преглед, назначава необходимите лабораторни и образни изследвания
и консултации, определя работната диагноза и
подготвя документацията за хоспитализация.
1.6.6. При постъпването на пациент със спешно състояние след уточняване на диагнозата
приемащият лекар/екип извършва необходимите
спешни дейности, предшестващи хоспитализацията (хемостаза, уретрална катетризация,
хирургична обработка и др.). При необходимост
се осъществява консултация с уролог или други
специалисти.
1.6.7. При показания за спешна урологична
операция решението се взема от началника на
приемното отделение или от ръководителя на
приемащия екип и аргументирано се отразява
в историята на заболяването. Ръководителят на
екипа отговаря за организацията на интервенцията: извършването на необходимите консултации
и изследвания, вземането на информирано съгласие от пациенти в съзнание или от неговите
представители, формирането на хирургичен екип
и осъществяването на операцията.
1.7. Изисквания при извършване на оперативни дейности:
1.7.1. В клиниката/отделението се извършват
малки и средни урологични операции. Урологичните манипулации, които се извършват от
структури от първо ниво на компетентност в
областта на урологията, са с малък и среден
обем и сложност и могат да се осъществяват
под местна и/или спинална/епидурална/венозна
анестезия, както и в амбулаторни условия или
при непродължителна по времетраене хоспитализация по нозологични единици.
1.7.2. Броят на членовете на оперативния/
хирургичния екип се определя от обема и сложността на осъществяваната оперативна намеса.
1.7.3. Оперативният/хирургичният екип извършва една операция от оперативния разрез
до зашиване на раната и сваляне на болния от
операционната маса. Замяна на член от екипа е
допустима при необходимост той да се включи
в друга операция или по здравословни причини,
или извънредни обстоятелства.
1.7.4. Операторът – ръководител на екипа, носи
цялата отговорност за провежданата операция.
1.7.5. Операторът може да бъде сменен от
уролог със съответен опит при възникнала в
хода на операцията необходимост.
1.7.6. Специализантът по урология участва
като асистент в хирургичния екип. По преценка
на ръководителя на екипа специализантът може
да поеме ролята на оператор на част от операцията или цялата операция. Това е възможно
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при задължителна асистенция и контрол от
ръководителя на екипа, носещ отговорност за
операцията.
1.8. Обем на диагностичните дейности, необходими при урологично болен:
1.8.1. к линично-лабораторни изследвания:
диференциа лна кръвна картина, скорост на
утаяване на еритроцитите (СУЕ), коагулационен
статус, кръвна захар, кръвна урея, креатинин,
електролити;
1.8.2. микробиологични изследвания;
1.8.3. рентгенови изследвания при спазване на
медицинския стандарт „Образна диагностика“;
1.8.4. електрокардиография (ЕКГ);
1.8.5. осигуряване на спешно биопсично изследване, което следва да се извършва на разстояние не повече от 60 мин. от мястото, където
е ситуиран пациентът.
1.9. Консултативна помощ:
1.9.1. Осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ от специалисти по вътрешни
болести, анестезиология и интензивно лечение,
педиатрия при извършване на ДЛД при деца
под 18 години.
1.10. След извършването на операцията пациентът се настанява в интензивна или урологична
структура.
2. Клиника/отделение по урология от второ
ниво на компетентност
2.1. Здравни изисквания към помещенията за
осъществяване на дейността по урология:
2.1.1. Минималната площ за един пациент в
самостоятелна болнична стая е 12 м 2 , а в стая
с две и повече легла – 6,5 м 2 . В стаи, предназначени за деца в детска урология, площите са
от 5 до 8 м 2 за деца до 14-годишна възраст и от
6 до 14 м 2 за деца до 3-годишна възраст. Препоръчително е всяка болнична стая да разполага
със самостоятелен санитарен възел.
2.1.2. Към клиниката/отделението по урология могат да бъдат разкрити интензивни легла.
2.1.3. Клиниката/отделението по урология разполага със следните помещения: превързочни за
асептични и септични превръзки, манипулационна, сестринска работна стая, кабинет на старшата
медицинска сестра, съблекалня, кухненски офис,
стая за подготовка на пациентите за операция
или изследвания, помещение за дезинфекция,
складове, коридори.
2.1.4. Клиниката/отделението е осигурена/о
със:
2.1.4.1. мивки с течаща топла и студена вода
във всички помещения;
2.1.4.2. централно и локално осветление – в
болничните стаи, манипулационните, превързочните, лекарските кабинети;
2.1.4.3. резервен енергоизточник;
2.1.4.4. бактерицидни лампи – стационарни
в манипулационните и превързочните стаи,
стационарни или подвижни в болничните стаи;
2.1.4.5. централно отопление;
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2.1.4.6. излазни точки на инсталации за кислород и аспирация – 100 % за интензивните легла,
10 % от леглата в клиниката/отделението.
2.2. Клиниката/отделението е оборудвана/о
със:
2.2.1. болнични легла;
2.2.2. болнични шкафове, осветителни тела;
2.2.3. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
перфузори, негативоскоп;
2.2.4. колички за асептични и септични превръзки;
2.2.5. инсталация за повикване от болничните
стаи (светлинна, звукова, комбинирана).
2.3. Клиниката/отделението е осигурена/о с
хирургически инструментариум, специфичен според вида на съответните оперативни процедури.
2.4. К л и н и к ата/о тделен ие т о разпола га с
вътрешнокомуникативни връзки между кабинетите и другите структури на лечебното заведение.
2.5. Пациентите със септични състояния или
усложнения задължително се изолират в септични
стаи, обслужвани от отделен персонал, отделна
количка с инструменти, материали за превръзки, бельо и ръкавици за еднократна употреба,
отделно сортиране и извозване на мръсно бельо
и отпадъчни материали.
2.6. Операционна зона:
2.6.1. Разполага се в изолирана, но удобна за
комуникации зона на клиниката/отделението,
която позволява лесно транспортиране от стаята
за подготовка на пациентите към операционната
зала, от последната към стая за възстановяване
след анестезия, към стая за интензивно лечение
или към болнична стая в стационара.
2.6.2. Операционната зона включва:
2.6.2.1. операционни зали;
2.6.2.2. помещение за подготовка на хирургичния екип;
2.6.2.3. помещения и оборудване за анестезия
съгласно медицински стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“;
2.6.2.4. помощни помещения – съблекалня за
мъже и за жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация на инструментариум и материали.
2.6.3. Препоръчително е в операционната
зона да бъде осигурена възможност за фото- и
видеодокументиране на извършените операции.
2.6.4. В операционната зона се спазват правилата за асептика и антисептика.
2.6.5. Операционни зали:
2.6.5.1. К линиката/отделението по у рология разполага най-малко с две операционни
зали – собствени или в рамките на общия операционен блок на лечебното заведение. Препоръчително е клиниката/отделението да разполага с
три операционни зали – за асептични, септични
операции и трансуретрална хирургия.
2.6.5.2. Една операционна зала се разкрива
съобразно извършваната дейност в условията на
асептика и антисептика.
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2.6.5.3. В залата са осигурени пространствени
условия за извършване на оперативните интервенции и се спазват съответните здравно-хигиенни
изисквания.
2.6.6. Оборудване на операционна зала:
2.6.6.1. операционна маса – с аксесоари, необходими за дейността по урология;
2.6.6.2. операционна лампа и аварийно резервно осветление;
2.6.6.3. подвижна допълнителна лампа;
2.6.6.4. електрокаутер;
2.6.6.5. система за аспирация – централна, и
допълнителна вакуумна помпа, излази за кислород, сгъстен въздух;
2.6.6.6. анестезиологично оборудване съгласно
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“;
2.6.6.7. бактерицидни лампи;
2.6.6.8. ендоскопска апаратура – пълен набор
за зала за трансуретрална хирургия;
2.6.6.9. ендоскопска операционна маса за зала
за трансуретрална хирургия;
2.6.6.10. препоръчително – рентген с телевизионна установка;
2.6.6.11. препоръчително – климатична система.
2.6.7. В операционната зала се поддържат:
2.6.7.1. хирургически инструментариум, специфичен според вида на извършваните оперативни
процедури;
2.6.7.2. хирургически консумативи и превързочни материали.
2.6.8. Стерилизация и контрол за безопасност:
2.6.8.1. Стерилизацията на инструментариума
и материалите е централна.
2.6.8.2. Използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност съобразно техническите правила и предписанията на
производителя.
2.7. Човешки ресурси:
2.7.1. В клиниката/отделението от второ ниво
на компетентност работят лекари със или без
призната специалност по урология. Броят на
работещите лекари се определя от ръководството
на лечебното заведение и трябва да позволява
кадрова обезпеченост за осъществяване на дейностите в урологичната структура. В случаите,
при които има самостоятелно обособена урологична клиника/отделение, минималният брой
лекари е четирима (двама лекари със специалност
„Урология“ и двама без специалност). Когато
дейността се осъществява в хирургическа клиника/отделение, минималният брой специалисти
е двама уролози със специалност.
2.7.2. Медицинската у рологична сестра в
клиниката/отделението по урология извършва:
2.7.2.1. Предоставяне и събиране на здравна
информация, включваща:
2.7.2.1.1. запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
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2.7.2.1.2. запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение или рехабилитация, които се
осъществяват от лечебното заведение;
2.7.2.1.3. запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
2.7.2.1.4. даване на указания на пациента при
необходимост от вземане на материал за медикобиологични анализи;
2.7.2.1.5. проследяване и регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни
грижи.
2.7.2.2. Промоция на здравето, превенция и
профилактика на болестите, включващи:
2.7.2.2.1. промоция, профилактика и консултиране на лицата за социалнозначими заболявания;
2.7.2.2.2. извършване на профилак тика в
областта на хигиената, на индивидуалното и
общественото здраве;
2.7.2.2.3. оценка на здравни проблеми и съветване на лица с повишен здравен риск;
2.7.2.2.4. превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;
2.7.2.2.5. осъществяване на оценка на здравни
потребности и рискови фактори за здравето;
2.7.2.2.6. предоставяне на съвети за хигиена
и хранене;
2.7.2.2.7. разпознаване на белези на насилие
или изоставяне и предприемане на действия за
уведомяване на съответните компетентни власти.
2.7.2.3. Медицински и здравни грижи и дейности, включващи:
2.7.2.3.1. извършване на общ и специален
тоалет;
2.7.2.3.2. подпомагане при хранене и приемане
на течности;
2.7.2.3.3. подпомагане на отделянето;
2.7.2.3.4. предоперативни и следоперативни
грижи за пациенти;
2.7.2.3.5. измерване, регистрация и оценяване
на витални показатели;
2.7.2.3.6. разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на
своевременни действия;
2.7.2.3.7. съставяне план за сестрински грижи;
2.7.2.3.8. предпазване, възстановяване, поддържане и подобряване здравето на лицата при
съобразяване с психологическите, физическите,
социалните, икономическите, културните и етническите особености на пациента;
2.7.2.3.9. изписване в лекарствен лист на
предписаните от лекар лекарствени продукти и
санитарно-хигиенни материали;
2.7.2.3.10. организиране и съблюдаване на
правилното т ранспортиране, съх ран яване и
срок на годност на лекарствените продукти и
санитарно-хигиенните материали;
2.7.2.3.11. организиране, провеждане и контрол
на дейностите по дезинфекция и стерилизация;
2.7.2.3.12. участие в организацията на профилактиката, контрола и епидемиологичния
надзор на инфекции, свързани с медицинското
обслужване;
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2.7.2.3.13. подпомагане укрепването, адаптирането и връщането на лицата в семейството и
социалната среда.
2.7.2.4. Манипулации, включващи:
2.7.2.4.1. извършване на инжекции – подкожни,
мускулни, венозни, вътрекожни;
2.7.2.4.2. осигуряване на продължителен венозен достъп;
2.7.2.4.3. извършване на венозна пункция и
вземане на кръв;
2.7.2.4.4. инстилиране на лекарствени продукти
през катетър (сонда), дренаж;
2.7.2.4.5. извършване на венозна инфузия;
2.7.2.4.6. извършване на скарификационни
тестове;
2.7.2.4.7. извършване на очистителна и лечебна клизма;
2.7.2.4.8. поддържане проходимостта на уретрален катетър при пациенти;
2.7.2.4.9. извършване на септични и асептични
превръзки;
2.7.2.4.10. парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;
2.7.2.4.11. извършване на тоалет на външни
полови органи;
2.7.2.4.12. сваляне на конци и дренажи от
оперативни рани;
2.7.2.4.13. извършване на стомашна промивка;
2.7.2.4.14. извършване на електрокардиография.
2.7.2.5. Оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
2.7.2.5.1. участие в дейности при бедствени
ситуации;
2.7.2.5.2. участие в дейности по оказване на
хуманитарна помощ;
2.7.2.5.3. извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия.
2.7.2.6. Провеждане на обучение и изследвания
в областта на здравните грижи:
2.7.2.6.1. участие в практическото обучение на
студенти и специализанти по специалностите от
професионално направление „Здравни грижи“,
ако лечебното заведение е акредитирано за тази
дейност;
2.7.2.6.2. участие в изследвания в областта на
сестринските грижи;
2.7.2.6.3. участие в обучението на лица в
областта на хигиената, на индивидуалното и
общественото здраве;
2.7.2.6.4. обучаване, профилактика и възпитание на пациента и близките му.
2.7.3. Професионалните дейности по т. 2.7.2
могат да се извършват от медицинската сестра
както самостоятелно, така и по лекарско назначение.
2.7.4. Професиона л н и т е дей нос т и, кои т о
медицинската сестра извършва по лекарско
назначение, са:
2.7.4.1. асистиране на лекар при извършване
на манипулации и интервенции;
2.7.4.2. подготвяне и извършване на преливане
на кръв или на други продукти с биологичен
произход;
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2.7.4.3. провеждане на назначено от лекар
лечение;
2.7.4.4. подготвяне и при необходимост подпомагане на пациента при извършване на медикодиагностични манипулации;
2.7.4.5. извършване и наблюдение на проби
за чувствителност;
2.7.4.6. поставяне и сваляне на катетър или
перфузионна игла в повърхностна вена;
2.7.4.7. наблюдение на поставени от лекар
централни венозни катетри и имплантирани
системи за съдов достъп;
2.7.4.8. разпределяне и даване на пациент на
лекарствени продукти;
2.7.4.9. подготвяне за и сваляне на конци,
дренове и сонди;
2.7.4.10. обработване и наблюдение на рани,
фистули и стоми.
2.7.5. С оглед оказване на качествени здравни
грижи за пациентите минималната обезпеченост
с медицински сестри се определя по реда на
т. 3.10.2 от раздел V.В. Специалистите по здравни
грижи са длъжни да поддържат, повишават и
разширяват теоретичните си знания и практическите си умения, необходими за осигуряване на
качествени здравни грижи, чрез продължаващо
медицинско обучение.
2.7.6. Санитарите изпълняват задачи, свързани
с хигиенно-санитарно обслужване на пациентите
или на помещенията, и технически задачи, възложени от лекар или медицинска сестра.
2.8. Организация на работата в клиниката/
отделението:
2.8.1. Приемът на болни се осъществява съгласно правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение и при
спазване на изискванията на този стандарт.
2.8.1.1. Диагностичната и лечебната дейност
на клиниката/отделението се извършва в консултативно-диагностичния блок (КДБ) и стационара
на лечебното заведение.
2.8.1.2. При ДЛД се прилагат съвременни
постижения, утвърдени от медицинската наука
и практика методи и технологии.
2.8.1.3. Дейностите се осъществяват от екипи
под ръководството на началника на клиниката/
отделението и старшата медицинска сестра.
2.8.1.4. За диагностика и лечение се приемат
лица, при които лечебната цел не може да бъде
постигната от лечебно заведение за извънболнична помощ. Когато в лечебното заведение
за болнична помощ/комплексния онкологичен
център не могат да се постигнат очакваните
лечебни резултати, пациентът се насочва към
друго лечебно заведение.
2.8.2. При извършване на оперативна намеса
задължително:
2.8.2.1. пациентът се изследва за кръвногрупова принадлежност;
2.8.2.2. на пациента се извършват клиниколабораторни и фу нк ц иона лно-диаг ност и чни
изследвания.
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2.8.3. Преди извършване на оперативна интервенция пациентът задължително преминава
на преданестезиологичен преглед и консултация
съгласно изискванията на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“, включващи
и преценка за свръхчувствителност към анестетични средства и степен на оперативния риск
по системата за оценка ASA.
2.8.4. При прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна
на съзнанието на пациента, като упойки, се
взема предварително съгласие на лицата, върху
които ще се прилагат, или на техните законни
представители.
2.8.5. Лекарите в клиниката/отделението са
длъжни да разясняват по подходящ начин на
пациента и на неговите законни представители
характера на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни
методи с произтичащите от тях рискове, както
и вероятния изход от заболяването.
2.8.5.1. Лекарите предоставят на пациента
информация относно заболяването, необходимите
диагностични и лечебни дейности и рисковете
от тях, прогнозата, евентуалните усложнения.
Информацията се предоставя по достъпен начин, след което пациентът писмено изразява
информирано съгласие, с което удостоверява,
че е запознат с информацията.
2.8.5.2. Ръководителят на лечебното заведение съгласувано с комисията по етика издава
заповед за случаите, при които ще се иска писмено съгласие от страна на пациентите или на
техните законни представители, извън случаите,
определени със закон или друг нормативен акт.
2.8.6. Лечението се прекратява при:
2.8.6.1. волеизявление на лицето, прието за
лечение, а когато не може да изрази своята
воля – от негов законен представител, освен в
предвидените от закона случаи; пациентът се изписва от стационара, след като му бъде обяснено
какви последици или усложнения биха могли
да настъпят от прекратяване на диагностичнолечебния процес;
2.8.6.2. приключване на лечението или когато
то може да продължи в извънболнични условия;
2.8.6.3. неспазване на режима в стационара
и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, освен ако пациентът се намира в
състояние, застрашаващо живота му.
2.8.7. Изписването на пациент се извършва
съгласно нормативните изисквания по ред, определен с правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение.
2.8.8. При прекратяване на лечението на
пациента се издава епикриза в съответствие с
действащата нормативна уредба.
2.9. Дейност и кадрова обезпеченост в операционната зона:
2.9.1. Дейността се ръководи от началника
на клиниката/отделението или от началника на
общия операционен блок.
2.9.2. Медицински сестри:
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2.9.2.1. В операционната зона работят наймалко две операционни сестри, като броят им
се определя от следните показатели:
2.9.2.1.1. дневна осигуреност – две операционни сестри в рамките на един работен ден на
една операционна маса;
2.9.2.1.2. при 24-часова спешна помощ – една
или две операционни сестри на маса за подсигуряване на 2 до 3 смени;
2.9.2.1.3. препоръчително е осигуряването на
операционна медицинска сестра „на разположение“ за повикване при пациенти със спешни
състояния, изискващи незабавна оперативна
намеса.
2.9.2.2. В операционната зона работи и помощен персонал (санитари), който извършва
санитарно-хигиенна поддръжка, дезинфекция
на операционните зали между две операции,
изхвърляне на отпадъчни материали, сортиране
на мръсно операционно бельо и др.
2.9.2.3. Оперативните дейности се извършват
от оперативен/хирургичен урологичен екип, който включва: оператор – ръководител на екипа,
асистент (асистенти) и операционни медицински
сестри:
2.9.2.3.1. Операторът – ръководител на екипа,
е уролог.
2.9.2.3.2. Съставът на урологичния екип се
определя от сложността и обема на операцията. При малка по обем и сложност операция е
достатъчен уролог оператор и операционна медицинска сестра. При средни и големи операции
се включват един, двама или трима асистенти.
2.9.2.3.3. В помощ на оперативния/хирургичния екип може да има и санитар, който изпълнява
следните функции: съдействие при обличане на
операционни дрехи, подаване на допълнително
необходими операционни инструменти, материали, консумативи, разтвори. Операционната
медицинска сестра регистрира във формуляр
употребените консумативи и медицински изделия.
2.9.2.3.4. Оперативният/хирургичният екип
извършва операцията с участието на анестезиологичен екип в оборудвана операционна зала
съгласно т. 2.6.6 и 2.6.7.
2.9.2.3.5. Оперативният/хирургичният екип
извършва една операция от оперативния разрез
до зашиване на раната и сваляне на болния от
операционната маса. Замяна на член от екипа е
допустима при необходимост той да се включи
в друга операция или по здравословни причини.
Присъединяването към екипа на асистент по
време на операция се решава от ръководителя
на екипа, ако има необходимост и ако обемът
на работа го налага.
2.9.2.3.6. Операторът може да бъде сменен
от уролог със съответен опит, ако по време на
операцията възникне такава необходимост.
2.9.2.3.7. Функциите на оператор могат да
бъдат поети от друг член на екипа за цялата
операция или части от нея, но само с разрешението на оператора – ръководител на екипа, в
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негово присъствие или под негова асистенция.
Отговорността за цялата операция и за изхода
от нея носи операторът – ръководител на екипа.
2.9.2.3.8. Специализиращият лекар може да
работи като асистент или оператор на нивото на
своята компетентност под контрола и указанията
на оператора – ръководител на екипа.
2.9.2.3.9. Операционната медицинска сестра
е с професионален опит и допълнителна квалификация или придобита специалност по операционна и превързочна техника: познава хода на
хирургичните интервенции, участва и асистира
в подготовката и извършването на оперативната
дейност, познава и изпълнява дейностите по
протоколите за оперативна дейност и здравни
грижи, подготвя и осигурява необходимите инструменти, консумативи и лекарствени продукти,
като контролира техния брой до края на операцията, следи за стерилността на оперативното
поле и инструментариума, спазва и контролира
програмата за дезинфекция на лечебното заведение в операционната зала, работи в екип
с останалите медицински специалисти. Освен
инструментираща тя може да бъде и асистираща
операционна медицинска сестра.
2.10. Необходими диагностични дейности:
2.10.1. Клинична и физиологична диагностика:
2.10.1.1. ЕКГ;
2.10.1.2. ехокардиография при нужда.
2.10.2. Лабораторни изследвания в клинична
лаборатория от второ ниво на компетентност – на
територията на лечебното заведение с възможности за:
2.10.2.1. пълна кръвна картина с диференциално броене;
2.10.2.2. СУЕ, биохимични изследвания;
2.10.2.3. пълен хемостазеологичен статус;
2.10.2.4. клинико-химични изследвания;
2.10.2.5. изследване на хормони и туморни
маркери или по договор с друго лечебно заведение, разполагащо с такава лаборатория.
2.10.3. Микробиологична диагностика в лаборатория в лечебното заведение с възможности за
експресни микробиологични изследвания или по
договор с друго лечебно заведение, разполагащо
с такава лаборатория.
2.10.4. Имунологични изследвания или по
договор с друго лечебно заведение, разполагащо
с такава лаборатория.
2.10.5. Хемотрансфузионни изследвания.
2.10.6. Образна диагностика, включително
компют ърен томог раф и ли МРТ – собст вен
или по договор (на територията на населеното
място или на 60 минути отстояние от лечебното
заведение) с осигурено обслужване на лечебното
заведение 24 часа в денонощието, включително
и при спешни състояния.
2.10.7. Патоморфологични изследвания с възможност за биопсично изследване на територията
на лечебното заведение или по договор.
2.11. Изисквания за консултации и дейности
при лечение на урологично болни в клиниката/
отделението:
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2.11.1. Консултации със специалисти по вътрешни болести, анестезиология и интензивно
лечение, педиатрия – за деца под 18 години.
2.11.2. Консултации по показания със специалисти по хирургия, кардиология, гръдна хирургия,
неврохирургия, клинична алергология, образна
диагностика, акушерство и гинекология, нервни
болести и др.
3. Клиника/отделение по урология от трето
ниво на компетентност
3.1. Здравни изисквания към помещенията за
осъществяване на дейността по урология:
3.1.1. Минималната площ за един пациент в
самостоятелна болнична стая е 12 м 2 , а в стая
с две и повече легла – 6,5 м 2 . В стаи, предназначени за деца в детска урология, площите са
от 6 до 14 м 2 .
3.1.2. Задължително е всяка болнична стая да
разполага със самостоятелен санитарен възел.
3.1.3. Осигурени са стаи за изолиране на болни
със септични състояния и усложнения, които се
обслужват от отделен персонал.
3.1.4. Осигурени са помещения за лекции и
семинари, видеопрожекции, библиотека, мултимедия, интернет в случаите, когато се извършва
обучение.
3.1.5. Клиниките/отделенията от трето ниво
на компетентност следва да разполагат с не помалко от четири интензивни легла в помещения
за интензивно лечение на своята територия и
възможност за ползване на легла на територията на клиника/отделение по анестезиология и
интензивно лечение в лечебното заведение.
3.1.6. В помещението за следоперативно наблюдение и лечение на пациента и в структурата и
помещенията, в които се извършват дейности по
детска урология, се инсталират климатизатори.
3.1.7. В клиниките/отделенията, в които се
извършват дейности по детска урология и трансплантации, леглата са съответно оборудвани
с модулни, тракционни приставки, защитни
бариери и др. В к линика/отделение, където
преобладават възрастни пациенти или пациенти
със залежаване, е препоръчително наличието на
антидекубитални дюшеци.
3.1.8. Препоръчително е медицинската документация да се обработва и съхранява от
медицински регистратор в отделно помещение,
като процесът на обработка на информацията
е компютризиран и свързан в общоболнична
мрежа.
3.1.9. В лечебни заведения, в които има възможности за лечение на комбинирани травми,
спешният урологичен кабинет към КДБ има:
3.1.9.1. кабинет за прегледи, разполагащ поне
с две кушетки с паравани и с възможност за
вкарване на допълнителна количка;
3.1.9.2. негативоскоп със секторно усилване
на светлината;
3.1.9.3. манипулационна – превързочна за превръзки и минимални амбулаторни манипулации;
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3.1.9.4. пряк достъп до амбулаторна операционна зала за извършване на малки по обем
хирургични обработки и операции.
3.2. Операционна зала. Изисквания за оборудване:
3.2.1. оборудването, необходимо за структури
от първо и от второ ниво на компетентност;
3.2.2. набори от инструментариум за конвенционална хирургия: скалпели, игли, иглодържатели,
анатомични и хирургични пинсети, хемостатични
и проходни инструменти, захващащи инструменти, распаториуми, зъбчати и меки екартьори,
ножици, сонди, протектори и др., необходими
за съответните извършвани дейности;
3.2.3. набори за трансплантационна хирургия,
за съдова хирургия и др., необходими за съответните извършвани дейности;
3.2.4. инструментариум и набори за миниинвазивна и ендоскопска хирургия, реимплантационна хирургия, педиатрична хирургия и др.,
необходими за съответните извършвани дейности;
3.2.5. апаратура за извършване на трансуретрални хирургични дейности, цистоскопи пълен
набор, ригиден и флексибилен уретероскоп и
друга апаратура, необходима за съответните
извършвани дейности;
3.2.6. електротермокаутери, които са по един
на операционна маса;
3.2.7. апарат за екстракорпорална литотрипсия, разположен в отделна зала, отговаряща на
изискванията за зали с рентгенови уредби, като
може да се сключи договор с друго лечебно заведение за ползването на такъв апарат;
3.2.8. апарат за инт ра л у менна литот рипсия – пневматичен, ултразвуков, лазер;
3.2.9. специализирани операционни маси с
възможност за разполагане на болния по гръб,
корем и странично; препоръчително е операционните маси да са пропускливи за рентгенови лъчи;
3.2.10. препоръчително – апарат за интралуменна литотрипсия;
3.2.11. препоръчително – апарат за интраоперативна хемореинфузия (cell-saver) в операционна
зала към к линика/отделение, извършваща/о
операции с голяма кръвозагуба (онкохирургия).
3.3. Човешки ресурси:
3.3.1. В клиника/отделение от трето ниво на
компетентност работят шестима лекари, от които
четирима с придобита специалност „Урология“, а
останалите двама – без специалност или с друга
специалност. Изискуемият брой на уролозите
е определен с цел ежедневно осигуряване на
съответен хирургичен екип за всяка оперативна
интервенция.
3.3.2. Медицински сестри:
3.3.2.1. Старшата медицинска сестра е лице
с образователно-квалификационна степен „бака лавър“ или „магист ър“ по специа лност та
„Управление на здравните грижи“.
Старшата медицинска сестра организира,
ръководи и контролира здравните грижи в клиниката/отделението, обучението и развитието на
персонала, осъществяващ здравни грижи според
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квалификационната рамка за професионално
развитие, изработва и актуализира технически
фишове и протоколи за здравни грижи, участва
при разработването на управленски документи,
свързани с основната дейност на клиниката/
отделението, изписва, получава и контролира
изразходването на всички материали и лекарствени продукти за лечението на болните, раздава
и следи разхода на скъпоструващи лекарствени
продукти и консумативи, изработва и следи за
спазването на работния график на медицинските сестри и санитарите, съставя програма
за дезинфекция, стерилизация и управление на
болничните отпадъци и контролира изпълнението
є в клиниката/отделението.
3.3.2.2. С оглед оказване на качествени здравни
грижи за пациентите минималната обезпеченост
с медицински сестри се определя по реда на
т. 4.4.2 от раздел V.В. Специалистите по здравни
грижи са длъжни да поддържат, повишават и
разширяват теоретичните си знания и практическите си умения, необходими за осигуряване на
качествени здравни грижи, чрез продължаващо
медицинско обучение.
3.3.2.3. Персоналът осъществява дейностите,
определени за структурите от първо и второ ниво
на компетентност, както и други дейности съгласно утвърдените длъжностни характеристики.
3.4. Организация на работата:
3.4.1. Диагностични дейности, в т.ч. клинични и физиологични, осигурявани от клиниката/
отделението:
3.4.1.1. ЕКГ;
3.4.1.2. ехокардиография – на територията на
лечебното заведение;
3.4.1.3. функционално изследване на дишането;
3.4.1.4. дейности на клинична лаборатория
от второ или трето ниво на компетентност на
територията на лечебното заведение съобразно
медицински стандарт „Клинична лаборатория“;
3.4.1.5. дейности на микробиологична лаборатория с възможности за експресна микробиологична диагностика съгласно медицински
стандарт „Микробиология“;
3.4.1.6. дейности на имунологична лаборатория – собствена, на лечебното заведение, в
което е разположена клиниката/отделението по
урология от трето ниво на компетентност, или по
договор от имунологична лаборатория на друго
лечебно заведение; имунологичните лаборатории
и в двата случая могат да бъдат разположени и
извън лечебното заведение, в което се намира
клиниката/отделението по урология от трето ниво
на компетентност, но трябва да са на територията
на населеното място;
3.4.1.7. дейности на вирусологична лаборатория – собствена, на лечебното заведение, в което е
разположена клиниката/отделението по урология
от трето ниво на компетентност, или по договор
от вирусологична лаборатория на друго лечебно
заведение; вирусологичните лаборатории и в двата случая могат да бъдат разположени и извън
лечебното заведение, в което се намира клини-
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ката/отделението по урология от трето ниво на
компетентност, но трябва да са на територията
на населеното място;
3.4.1.8. образна диагностика съобразно медиц инск и стан дар т „Образна диаг ност ика“;
компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс с възможност за 24-часово обслужване
при спешни случаи;
3.4.1.9. съдова емболизация – извършвана в
структура по инвазивна радиология в лечебното
заведение, в което е разположена клиниката/
отделението по у рологи я от т рето ниво на
компетентност, или по договор от структура по
инвазивна радиология на друго лечебно заведение; структурите по инвазивна радиология и в
двата случая могат да бъдат разположени и извън
лечебното заведение, в което се намира клиниката/отделението по урология от трето ниво на
компетентност, но трябва да са на територията
на населеното място;
3.4.1.10. дейности на патоморфологична лаборатория с възможност за експресни хистологични
изследвания;
3.4.1.11. сцинтиграфски изследвания (препоръчително) – извършвани в структура по радиоизотопна диагностика в лечебното заведение, в което
е разположена клиниката/отделението по урология
от трето ниво на компетентност, или по договор
от структура по радиоизотопна диагностика на
друго лечебно заведение; структурите по радиоизотопна диагностика и в двата случая могат да
бъдат разположени и извън лечебното заведение,
в което се намира клиниката/отделението по
урология от трето ниво на компетентност, но
трябва да са на територията на населеното място.
3.4.2. Оперативни дейности:
3.4.2.1. Съставът на хирургичния/оперативния
екип отговаря на обема на оперативната интервенция, като операторът е уролог.
3.4.2.2. Осигурен е достъп до консултанти.
При показания и необходимост се сформира
интердисциплинарен екип от специалисти от
различни специалности с хирургична насоченост.
3.4.2.3. Функции, задачи и дейности на урологична операционна медицинска сестра:
3.4.2.3.1. стриктно спазва изискванията за
работно облекло в съответствие с правилата за
работа в операционния блок;
3.4.2.3.2. участва в подготовката на материали за стерилизация под контрол на старшата
медицинска сестра, отразявайки ги в съответния
журнал;
3.4.2.3.3. подготвя разтвори за хирургическа
обработка на оперативното поле и ръцете;
3.4.2.3.4. участва в подготовката на операционната зала за операция съгласно „технически
фиш“ в структурата;
3.4.2.3.5. подготвя медицинската апаратура,
необходима за оперативната интервенция;
3.4.2.3.6. запознава се с патологията на пациента, подлежащ на хирургическо лечение и според уточнената по вид оперативна интервенция;
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3.4.2.3.7. проверява стерилността на материалите и консумативите, които ще бъдат използвани – срокове на стерилност за еднократните
материали, индикатори на материалите, стерилизирани на централна стерилизация;
3.4.2.3.8. извършва непосредствена подготовка за стерилизация при стриктно спазване на
принципите на асептика и антисептика: хирургична обработка на ръце; обличане на стерилно
облекло; подготовка на инструментален набор и
консумативи в съответствие с уточнената оперативна интервенция съгласно протоколите за
качествени сестрински грижи;
3.4.2.3.9. инструментира по време на оперативна интервенция;
3.4.2.3.10. обработва материалите за хистологично, цитологично и микробиологично изследване съгласно „технически фиш“ в структурата;
3.4.2.3.11. извършва химична и механична
обработка на използвания инструментариум
съгласно „технически фиш“ в структурата;
3.4.2.3.12. при непряко участие в инструментирането обслужва инструментиращата сестра и
извършва контрол за спазване на принципите на
асептика и антисептика от страна на санитари
и наблюдаващи операцията;
3.4.2.3.13. след приключване на оперативната
дейност участва в подготовката на хирургичните
инструменти, превързочен материал, операционно бельо, консумативи и други, необходими за
следващия оперативен ден, спазвайки техническите фишове и изисквания;
3.4.2.3.14. по време на дежурство операционната медицинска сестра е длъжна да бъде
„на разположение“ в дома си и при повикване
за спешна операция да се яви безотказно на
работното си място;
Вид на
операцията
по обем и
сложност

Показател

Малки опе- 1. Екип
рации

ВЕСТНИК
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3.4.2.3.15. по време на спешна операция изпълнява всички посочени по-горе дейности сама,
включително контрол на работата на санитаря;
3.4.2.3.16. стриктно спазва правилата за охрана на труда;
3.4.2.3.17. участва в обучението на новопостъпилите медицински сестри и студентите по
специалности от професионално направление
„Здравни грижи“;
3.4.2.3.18. познава, използва правилно, съхранява и поддържа наличната медицинска апаратура (включително ендоскопска и лапароскопска
апаратура);
3.4.2.3.19. преминава специално обу чение
за трансплантация на бъбрек – в клиниките/
отделенията, в които се извършва тази дейност;
3.4.2.3.20. приготвя дезинфекционните разтвори по съответно утвърдения от лечебното
заведение противоепидемиологичен режим;
3.4.2.3.21. регистрира извършените дезинфекции и стерилизации в съответните журнали;
3.4.2.3.22. познава и спазва правилата за
разделното събиране на отпадъците съгласно
програмата за управление на отпадъците, образувани от дейността на лечебното заведение;
3.4.2.3.23. води прилежно болничната документация (консумативни листове, тетрадка
за извънреден труд, тетрадка за стерилизация,
тетрадка за бельо и др.);
3.4.2.3.24. регистрира безпогрешно разходите
за медицински консумативи за всеки пациент;
3.4.2.3.25. спазва инструкциите на регионалната здравна инспекция за борба с инфекциите,
свързани с медицинското обслужване.
3.4.2.4. Оперативната дейност се осъществява
при спазване на изискванията в следната таблица:
Изисквания

Оператор (асистент – при нужда), операционна медицинска сестра.
Операторът може да бъде уролог, но може и да е лекар, специализиращ
урология, работещ под контрола на специалист уролог.

2. Операционна Оборудвана със: операционна маса, цистоскопна операционна маса,
зала
операционна лампа, общ хирургически инструментариум, пълен набор
цистоскопно оборудване, анестезиологично оборудване.
3. Предоператив- Консултации с други лекари специалисти, предоперативни изследвания,
ни изследвания и определяне на кръвна група, тест за алергия.
подготовка
4. Обезболяване Анестезията се определя и осъществява от анестезиологичен екип съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
5. Инструмента- Общ хирургически инструментариум.
риум и медицин- Цистоскопна апаратура, стерилен превързочен материал.
ски изделия
6. Периоператив- По показания – антибиотична профилактика с еднократна „shooting“
на профилактика доза широкоспектърен антибиотик.
Антиагрегантна профилактика.
По показания – антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант при пациенти с висок тромбемболичен риск.
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Вид на
операцията
по обем и
сложност

ДЪРЖАВЕН
Показател

Средни опе- 1. Екип
рации

ВЕСТНИК
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Изисквания

Оператор, един или двама асистенти, операционна медицинска сестра.
Операторът е уролог или лекар, специализиращ урология, работещ под
контрола на специалист уролог.

2. Операционна Урологична операционна зала, оборудвана със: операционна маса,
зала
цистоскопна операционна маса, електротермокаутер.
– При операции, изискващи флуороскопски контрол – телевизионна
Ro уредба.
– Специализирана апаратура по профила на операцията – цистоскоп,
уретероскоп, резектоскоп, източник на светлина, очила с увеличение и др.
– Ако има апарат за екстракорпорална литотрипсия – зала за екстракорпорална литотрипсия, като тази зала може да се ситуира и извън
операционния блок.
3. Предоператив- Предоперативни изследвания: Hb, Еr, Ht, биохимия, урина, кръвна
ни изследвания и група, тестване при анамнестични данни за алергия, коагулограма,
подготовка
консултация с лекар специалист по вътрешни болести и лекар специалист по анестезиология и интензивно лечение.
4. Обезболяване Анестезията се определя и осъществява от анестезиологичен екип съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
5. Инструмента- Хирургичен и урологичен инструментариум и импланти по профила
риум и медицин- на операцията (различни видове уретерални стентове, уретерални и
ски изделия
уретрални катетри и др.).
6. Периоператив- Антибиотична профилактика с еднократна „shooting“ доза широкоспекна профилактика търен антибиотик.
Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант при
пациенти с повишен тромбемболичен риск.
Големи опе- 1. Екип
рации

Оператор, двама асистенти, операционна медицинска сестра. Операторът
е уролог и има практически опит за провеждането на тези операции.
Най-малко единият от асистентите е със специалност по урология.

2. Операционна Урологична операционна зала, оборудвана със: операционна маса с
зала
аксесоари, телевизионна Ro уредба,
електротермокаутер, друга необходима апаратура според вида на операцията: ендоскопска апаратура с аксесоари, цисто- и уретероскопска
апаратура с аксесоари и др.
3. Предоператив- Предоперативни изследвания. Други изследвания според показанията.
ни изследвания и Образна диагностика, включително компютърна томография – КАТ
подготовка
или МРТ.
4. Обезболяване Обща, епидурална, спинална или регионална анестезия.
Анестезията се извършва от анестезиологичен екип при спазване на
изискванията на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
5. Инструмента- Пълен набор от специализиран инструментариум и импланти според
риум и медицин- вида на операцията.
ски изделия
Осигурена комплексност на инструменталните сетове и наборите.
6. Периоператив- 24 – 72-часова периоперативна антибиотична профилактика.
на профилактика Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант.
М н о г о г о - 1. Екип
леми операции

Оператор, двама или трима асистенти, две операционни сестри.
Операторът е уролог и има практически опит при провеждането на
този вид операции.
Най-малко единият от асистентите е със специалност по урология.
Осигурен директен достъп до консултанти. При показания – интердисциплинарен екип от лекари със специалности с хирургична насоченост.
Водещата операционна медицинска сестра е с практически опит според
вида на операцията.

2. Операционна Урологична операционна зала, оборудвана със: урологична операцизала
онна маса с аксесоари, телевизионна Ro уредба, електротермокаутер,
с апаратура по профила на операцията: ендоскопска апаратура с аксесоари и др.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Вид на
операцията
по обем и
сложност

Показател

ВЕСТНИК
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Изисквания

3. Предоператив- Предоперативни изследвания.
ни изследвания и Допълнителни изследвания по показания. Образна диагностика до
подготовка
ниво КАТ.
4. Обезболяване Анестезията се води от анестезиологичен екип при спазване на изискванията на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
5. Инструмента- Пълен набор от специализиран инструментариум и импланти според
риум и медицин- вида на операцията.
ски изделия
Осигурена комплексност на инструменталните сетове и наборите.
6. Периоператив- 24 – 72-часова периоперативна антибиотична профилактика.
на профилактика Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант.
Следоперативно настаняване на болния в клиника/отделение за интензивно лечение.
3.4.2.5. Всички лечебно-диагностични процедури се извършват при спазване на съответните
лечебно-диагностични протоколи (лечебно-диагностични алгоритми), които се разработват
от лечебните заведения и се спазват в процеса
на оказваната от тях медицинска помощ. При
разработването на протоколите (алгоритмите)
лечебните заведения се съобразяват с утвърдените
от научните дружества образци на алгоритми за
професионално поведение при диагностиката и
лечението на съответните заболявания.
3.4.2.6. При смесени екипи за извършване на
операции при тежки травми урологът е подчинен
на оператора, който е ръководител на операционния екип.
VII. Оперативни/хирургични процедури в
специалността „Урология“
1. Според срока, налагащ необходимостта от
лечебна намеса, операциите са спешни и планови.
2. Според своя обем и сложност операциите
в урологията се класифицират като операции
с малък, среден, голям и много голям обем и
сложност.
3. Списък на операциите в урологията (по
МКБ-9-КМ):
ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

ВИД
НА
ОПЕРАЦИЯТА

НЕФРОТОМИЯ И НЕФРОСТОМИЯ
Нефротомия

средна

Нефростомия

средна

Перкутанна нефростомия без фрагмен- средна
тация
Перкутанна нефростомия с фрагмен- средна
тация

ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

Частична нефректомия

ВИД
НА
ОПЕРАЦИЯТА
голяма

Пъ л на – ра д и к а л на нефрек т ом и я голяма/
(радикална нефректомия с ексцизия много
на тромб от v.cava inf.)
голяма
Лимфна дисекция:
а) ретроперитонеална

много
голяма

б) паракавална (парааортална)

много
голяма

в) тазова

много
голяма

г) ингвино-феморална тазова екзен- много
терация
голяма
(включваща ексцизия на: простата много
(матка), пикочен мехур и ректум)
голяма
Нефроуретеректомия

много
голяма

Нефректомия на останал бъбрек

голяма

Двустранна нефректомия

много
голяма

Трансплантация на бъбрек

много
голяма

Нефропексия

голяма

Друго възстановяване на бъбрек

голяма

Други операции на бъбрек

голяма

Перку танна аспираци я на бъбрек средна
(легенче)
ОПЕРАЦИИ НА УРЕТЕР

Пиелотомия и пиелостомия

голяма

Пиелотомия

голяма

Тра нсу ре т ра л но о т с т ра н я ва не на средна
обструкция от уретер или бъбречно
легенче

Пиелостомия

голяма

Уретерна меатотомия

средна

Уретеротомия

средна

Диагностични процедури на уретер

средна

Диагностични процедури на бъбрек малка
Локална ексцизия или деструкция на средна
лезия или тъкан на бъбрек
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ДЪРЖАВЕН

ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

ВИД
НА
ОПЕРАЦИЯТА
Уретеректомия
голяма
Частична уретеректомия
голяма
Кожна уретеро-илеостомия
много
голяма
Друга външна уретерна диверзия
голяма
Друга анастомоза или байпас на уретер голяма
Ревизи я на у ретеро-интестина лна много
анастомоза
голяма
Уретеронеоцистостомия
голяма
Друга анастомоза или байпас на уретер голяма
Възстановяване на уретер
голяма
Друго възстановяване на уретер
голяма
Други операции на уретер
голяма
ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧЕН МЕХУР
Трансуретрално почистване на пи- средна
кочния мехур
Цистотомия и цистостомия
средна
Перкутанна цистостомия
средна

ВЕСТНИК
ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

С Т Р. 6 7
ВИД
НА
ОПЕРАЦИЯТА

Дилатация на шийката на пикочния средна
мехур
ОПЕРАЦИИ НА УРЕТРАТА
Уретротомия

средна

Уретрална меатотомия

малка

Диагностични процедури на уретрата малка
Ексцизия или деструкция на лезия средна
или тъкан на уретра
Ендоскопска ексцизия или деструкция средна
на лезия или тъкан на уретра
Друга локална ексцизия или деструк- средна
ция на лезия или тъкан на уретра
Възстановяване на уретра

голяма

Шев на разкъсване на уретрата

голяма

Реанастомоза на уретра

голяма

Меатопластика на уретра

голяма

Друго възстановяване на уретра

голяма

Друга цистотомия
Везикостомия
Диагностични процедури на мехур

средна
малка
малка

Трансуретрална ексцизия или деструкция на тъкан на пикочен мехур
Друга трансуретрална ексцизия или
деструкция на лезия или тъкан на
пикочен мехур
Друга ексцизия или деструкция на
тъкан на пикочен мехур
Частична цистектомия
Тотална цистектомия

средна

Други операции на уретра или пери- средна
уретрална тъкан

средна

Инцизия на периуретрална тъкан

средна

Ексцизия на периуретрална тъкан

средна

Други операции на пикочния път

голяма

голяма

голяма
голяма/
много
голяма
Радикална цистектомия
голяма/
много
голяма
Друга тотална цистектомия
много
голяма
Друго възстановяване на пикочен голяма
мехур
Възстановяване при друга фистула на голяма
пикочен мехур
Цисто-уретеропластика и пластично голяма
възстановяване на шийката на пикочен мехур
Реконструкция на пикочен мехур
много
голяма
Други анастомози на пикочен мехур голяма
Друго възстановяване на пикочен голяма
мехур
Други операции на пикочен мехур
Сфинктеротомия на мехур

голяма
средна

Освобождаване на уретрална стрик- голяма
тура
Дилатация на уретра

средна

Дисекции на ретроперитонеална тъкан голяма
Инцизия на перивезикална тъкан

голяма

Диагностични процедури на перире- голяма
нална и перивезикална тъкан
Пликация на уретровезикално съе- голяма
диняване
Супрапубична шлингова операция голяма
(окачване на бримка)
Ретропубична уретрална суспензия голяма
(окачване)
Парауретрална суспензия

голяма

Друго възстановяване при уринарна средна
стрес-инконтиненция
Уретерна катетеризация

средна

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧНАТА СИСТЕМА
Други операции на пикочната система средна
ОПЕРАЦИИ НА ПРОСТАТАТА И СЕМЕННИТЕ
ВЕЗИКУЛИ
Инцизия на простата

средна

Диагностични процедури на простата средна
и семенните мехурчета

С Т Р.
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ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

Трансуретрална простатектомия

ДЪРЖАВЕН
ВИД
НА
ОПЕРАЦИЯТА
голяма

Трансуретрална (ултразвуков контрол) голяма
лазерна простатектомия
Друга трансуретрална простатектомия голяма

ВЕСТНИК
ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК
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ВИД
НА
ОПЕРАЦИЯТА

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИ
Други операции на тестиси

средна

ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

Супрапубична простатектомия

голяма

Ретропубична простатектомия

голяма

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОРДА
СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

Радикална простатектомия

голяма/
много
голяма

Ексцизия на варикоцеле или хидроцеле средна
на корда сперматика
Ексцизия на киста на епидидим

Друга простатектомия

голяма

Ексцизия на друга лезия или тъкан на средна
корда сперматика и епидидим

Локална ексцизия на лезии на прос- голяма/
татата
средна
ОПЕРАЦИИ НА СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА
Други операции на семенните ме- средна
хурчета
Инцизия или ексцизия на перипро- средна
статна тъкан
Други операции на простата

средна

Епидидимектомия

Наместване на торзио на тестис или средна
корда сперматика
Друго възстановяване на корда спер- голяма/
матика и епидидим
средна
Вазотомия

Други операции на простата

Лигатура на корда сперматика

ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМА И ТУНИКА ВАГИНАЛИС
Инцизия и дренаж на скротум и ту- средна
ника вагиналис
Диагностични процедури на скротума средна
и туника вагиналис
Ексцизия на хидроцеле (на туника средна
вагиналис)

средни

Възстановяване на корда сперматика голяма/
и епидидим
средна

Спиране на (постоперативна) хемора- средна
гия на простатата
средна

средна

средна

Вазектомия и лигатура на ваз деференс средна
средна

Възстановяване на ваз деференс и голяма/
епидидим
средна
Други операции на корда сперматика, голяма/
епидидим и ваз деференс
средна
Аспирация на сперматоцеле

средна

Епидидимотомия

средна

Инцизия на корда сперматика

средна

Ексцизия или деструкция на лезия средна
или тъкан на скротум

Други операции на корда сперматика, средна
епидидим и ваз деференс

Възстановяване на скротум и туника средна
вагиналис

ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИСА

Шев на разкъсване на скротум и ту- средна
ника вагиналис

Циркумцизия

средна

Диагностични процедури на пенис

малка

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМ И ТУНИКА
ВАГИНАЛИС
Други операции на скротум и туника средна
вагиналис
ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИТЕ
Инцизия на тестис

средна

Диагностични процедури на тестиси малка
Ексцизия или деструкция на тести- средна
куларни лезии
Едностранна орхиектомия

средна

Двустранна орхиектомия

средна

Отстраняване на двата тестиса ед- средна
ноактно

Локална ексцизия или деструкция на средна
лезии на пенис
Ампутация на пенис

голяма

Възстановяване и пластични операции голяма
на пенис
Друго възстановяване на пенис

голяма

Операция за трансформиране на пола, голяма
некласирана другаде
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
Дорзално или латерално цепване на средна
препуциум
Инцизия на пенис

средна

Други операции на пенис

голяма

Орхипексия

средна

Възстановяване на тестис

средна

Други операции на мъжки полови средна
органи

Инсерция на тестисна протеза

средна

Лапароскопски операции в урологията голяма
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VIII. Критерии за оценка на качеството
и резултатите от дейността в специалността
„Урология“ и управлението им
1. Критерии и показатели за качество на
урологичната дейност:
1.1. Качеството на медицинската дейност се
определя от следните критерии:
1.1.1. удовлетвореност на пациента – анкета;
1.1.2. крайни резултати от медицинското
обслужване – отчитане на броя и относителния
дял на изписаните пациенти и резултата от
проведеното лечение – оздравели, с подобрение, без промяна в състоянието, с влошаване
или починали при приключване на болничния
престой;
1.1.3. повишаване на професионалната квалификация;
1.1.4. ефикасност и ефективност на диагностичната работа – съвпадение между приемна и
окончателна диагноза;
1.1.5. съотношение между насочени/приети
за хоспитализация;
1.1.6. грижи за болния/визитационен лист;
температурен лист; фиш за консумативи;
1.1.7. контрол на асептиката и антисептиката – проби на съответната регионална здравна
инспекция;
1.1.8. вътреболнични инфекции с подчертан
а к цен т върх у нозоком иа л н и ра неви и нфекции – протоколи на комисия за вътреболнични
инфекции.
2. Количествените показатели за оценка са:
2.1. преминали болни;
2.2. брой извършени операции;
2.3. използваемост на легловия фонд;
2.4. оборот на легло;
2.5. оперативна активност;
2.6. среден престой на пациента в лечебното
заведение, предоперативен и следоперативен;
2.7. процент оперирани болни с висок оперативен риск (по системата ASA);
2.8. процентно разпределение на операциите
по тежест и сложност;
2.9. следоперативни усложнения;
2.10. брой реоперации и причините за тях;
2.11. брой усложнения в резултат от диагностични и/или лечебни дейности;
2.12. смъртност: в първите 24 часа; при неоперирани болни; при оперирани болни; причини
за смъртта (при извършена аутопсия).
3. Периодичният контрол на качеството е
задължителен. Извършва се от органите за управление в лечебното заведение. Резултатите се
анализират и обсъждат с персонала на клиниката/
отделението на тримесечие.
IX. Документация, характерна за специалността
1. Клиниката/отделението по урология своевременно документира данните за оперативната
си дейност. Препоръчително е документирането
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на данните за оперативната дейност да се извършва в електронен регистър.
2. Препоръчително е клиниката/отделението
по урология да разполага с електронен архив, в
който да се съхраняват всички данни за всички
пациенти.
3. Архивът трябва да бъде достъпен за всички
структури и за персонала на клиниката/отделението по урология.
4. Всеки уролог документира извършената
от него оперативна интервенция веднага след
нейното приключване.
5. В архиви на клиниката/отделението по
урология се съхраняват данни за количеството
и качеството на извършените операции.
6. Началникът на клиниката/отделението
по урология следи за спазване на сроковете за
документиране и за качеството на документацията, като при необходимост налага промени
в стила на работа.
5706

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от
2016 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 10
от 2016 г.)
§ 1. Създават се чл. 19 и 20:
„Чл. 19. Производителите на мляко и млечни
продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти,
не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи
в състава си мляко, в един и същи обект,
регистриран по Закона за храните.
Чл. 20. Изискванията на чл. 19 се прилагат
за продукти, произведени на територията на
Република България.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила
на наредбата производителите на мляко и
млечни продукти и производителите, които
разфасоват и преопаковат мляко и млечни
продукти, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 19.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
Министър на земеделието,
храните и горите:
Румен Порожанов
5749
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за отменяне на Наредба № 6 от
1987 г. за извършване на транспортни услуги
от граждани (обн., ДВ, бр. 75 от 1987 г.; изм.,
бр. 92 от 1988 г. и бр. 16 от 1989 г.)
Параграф единствен. Наредба № 6 от
1987 г. за извършване на транспортни услуги
от граждани (обн., ДВ, бр. 75 от 1987 г.; изм.,
бр. 92 от 1988 г. и бр. 16 от 1989 г.) се отменя.
Министър:
Ивайло Московски
5707

Наредба за допълнение на Наредба № 33 от
1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС – бр. 8 от
2002 г.; изм., бр. 40 и 108 от 2002 г., Решение
№ 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС – бр. 16 от 2003 г.,
бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и 69
от 2012 г., бр. 42 и 86 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите „ръководителя на транспортната дейност“ се поставя
точка и се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на
обстоятелствата по чл. 5 в Министерството
на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български
гражданин.“
§ 2. В чл. 78, ал. 1, т. 2 след думите „ръководителя на транспортната дейност“ се поставя
точка и се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на
обстоятелствата по чл. 74 в Министерството
на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български
гражданин.“
§ 3. В част „При ложени док у мен т и и
електронен носител“, т. 2 от приложение № 5
към чл. 9, ал. 1 след думите „ръководителят
на транспортната дейност“ се добавя „(Не се
прилага в случаите по чл. 9, ал. 1, изр. 2)“.
§ 4. В част „Приложени документи“, т. 2 от
приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 след думите
„ръководителят на транспортната дейност“ се
добавя „(Не се прилага в случаите по чл. 9,
ал. 1, изр. 2)“.
Министър:
Ивайло Московски
5708
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Наредба за допълнение на Наредба № 8 от
2001 г. за условията и реда за определяне на
български превозвачи за осъществяване на
дейности по превоз на пътници и товари по
силата на международен договор (обн., ДВ,
бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2003 г.;
изм., бр. 26 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г., бр. 66 от 2010 г.; изм., бр. 71 от 2011 г.
и бр. 7 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 2, т. 7 след думите „свидетелство за съдимост на ръководителите на
транспортната дейност“ се поставя точка и
се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Морска администрация“ чрез оправомощени длъжностни
лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 18, т. 5 в Министерството
на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност на лицето е
български гражданин.“
§ 2. В чл. 31, ал. 2, т. 6 след думите „свидетелство за съдимост на ръководителите на
транспортната дейност“ се поставя точка и
се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Морска администрация“ чрез оправомощени длъжностни
лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 34, т. 6 в Министерството на
правосъдието, когато заявеният ръководител
на транспортната дейност на лицето е български гражданин.“
Министър:
Ивайло Московски
5709

Наредба за допълнение на Наредба № 11 от
2002 г. за международен автомобилен превоз
на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; попр.,
бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26, 46 и 95 от 2006 г.,
бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 92 от
2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г., бр. 41 от 2014 г.,
бр. 20 и 42 от 2016 г. и бр. 9 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 2, след думите „ръководителя на транспортна дейност“ се поставя
точка и се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на
обстоятелството по чл. 4, ал. 1, т. 1, съответно – чл. 11а, ал. 2, т. 2, в Министерството на
правосъдието за ръководител на транспортна
дейност – български гражданин;“.
§ 2. В ред „Ред приложени документи и
електронен носител“, т. 2 от приложение № 6
към чл. 8, ал. 1 се добавя изречение второ
„(Прилага се, когато ръководителят на транспортната дейност не е български гражданин.)“.
Министър:
Ивайло Московски
5710
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
(обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 2004 г.
на ВАС на Република България – бр. 96 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3,
57 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г. и бр. 31
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца или
БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска
цел или“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. описание на помещенията, които се
ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за
ползването им от заявителя. Ако документът,
въз основа на който се ползват помещенията
и площадките, не подлежи на вписване или
не е вписан в имотния регистър, се представя
копие от съответния документ;“
б) в т. 3 след думите „разрешение за извършване на обучение“ се поставя точка и се
добавя изречение второ:
„Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на
обстоятелствата по чл. 12, ал. 1 и 3 в Националния център за информация и документация
за заявените лица, които притежават диплома,
издадена от чуждестранни висши училища;“
в) в т. 5 след думите „ръководителя на
учебната дейност“ се поставя точка и се добавя изречение второ:
„Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на
обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 2, съответно – чл. 11а, ал. 2, т. 2, в Министерството
на правосъдието за заявените лица, които са
български граждани;“.
§ 2. В т. 1 от приложение № 9 към чл. 26,
ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „ЕИК на търговеца
или БУЛСТАТ на юридическото лице с не
стопанска цел или“ се заличават.
2. В буква „г“:
а) ред „копие на документ за собственост
или договор за наем за помещенията, които
се ползват за учебен кабинет и за офис;“ се
изменя така:
„[ ] описание на помещенията, които се
ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за
ползването им от заявителя. Ако документът,
въз основа на който се ползват помещенията
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и площадките, не подлежи на вписване или
не е вписан в имотния регистър, се представя
копие от съответния документ;“
б) на ред „копие на свидетелствата за
професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование
(документ се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към
разрешение за извършване на обучение)“ се
добавя „(Документът не се прилага в случаите
по чл. 26, ал. 2, т. 3, изр. второ.)“;
в) на ред „свидетелство за съдимост на
преподавателите и на ръководителя на учебната дейност“ се добавя „(Прилага се, когато
съответното лице не е български гражданин.)“.
§ 3. В т. 1 от приложение № 16 към чл. 28,
ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „ЕИК на търговеца
или БУЛСТАТ на юридическото лице с не
стопанска цел или“ се заличават.
2. В буква „г“:
а) ред „копие на документ за собственост
или договор за наем за помещенията, които
се ползват за учебен кабинет и за офис;“ се
изменя така:
„[ ] описание на помещенията, които се
ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за
ползването им от заявителя. Ако документът,
въз основа на който се ползват помещенията
и площадките, не подлежи на вписване или
не е вписан в имотния регистър, се представя
копие от съответния документ;“
б) на ред „копие на свидетелствата за
професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование
(документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към
разрешение за извършване на обучение)“ се
добавя „(Документът не се прилага в случаите
по чл. 26, ал. 2, т. 3, изр. второ.)“;
в) на ред „свидетелство за съдимост на
преподавателите и на ръководителя на учебната дейност“ се добавя „(Прилага се, когато
съответното лице не е български гражданин.)“.
Министър:
Ивайло Московски
5711

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда
за провеждане на обучение на водачите на
автомобили за превоз на пътници и товари
и за условията и реда за провеждане на изпитите за начална квалификация (ДВ, бр. 73
от 2008 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър, съответно“
се заличават.
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2. Точка 4 се изменя така:
„4. описание на помещенията и учебните
площадки, в които се намира учебният център за обучение на водачите, информация
за собственика и основанието за ползването
им от съответното лице по чл. 7, ал. 1. Ако
документът, въз основа на който се ползват
помещенията и площадките, не подлежи на
вписване или не е вписан в имотния регистър,
се представя копие от съответния документ;“.
3. В т. 6 след думата „преподавателите“ се
поставя точка и се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка
на обстоятелствата по чл. 12, т. 3 в Министерството на правосъдието за заявените преподаватели, които са български граждани;“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. копие на дипломите за завършено образование на преподавателите или удостоверение
за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито
в чуждестранни висши училища, издадено по
реда на чл. 7, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на
обучение в чужди висши училища, приета с
ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.;
посл. изм., бр. 86 от 2017 г.). Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ чрез
оправомощени длъжностни лица извършва
служебна проверка в Националния център
за информация и документация за заявените
лица, на които е издадено удостоверение за
признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито
в чуждестранни висши училища;“.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1:
1. На ред 1 от главния текст „ФИРМА …………“
се заменя с „НАИМЕНОВАНИЕ …………………,
ЕИК ………………….“.
2. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър, съответно“
се заличават.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. описание на помещенията и учебните
площадки, в които се намира центърът за
квалификация на водачите, информация за
собственика и основанието за ползването
им. Ако документът, въз основа на който
се ползват помещенията и площадките, не
подлежи на вписване или не е вписан в
имотния регистър, се представя копие от
съответния документ;“.
4. В т. 6 след думата „преподавателите“ се
добавя „(Прилага се, когато съответното лице
не е български гражданин.)“.
5. В т. 7 след думата „преподавателите“ се
добавя „(Документът не се прилага в случаите
по чл. 8, ал. 1, т. 7, изр. второ.)“.
§ 3. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 3:
1. На ред 1 от главния текст „ФИРМА …………“
се заменя с „НАИМЕНОВАНИЕ …………………,
ЕИК ………………….“.
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2. В т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър, съответно“
се заличават.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. описание на помещенията и учебните
площадки, в които се намира центърът за
квалификация на водачите, информация за
собственика и основанието за ползването
им. Ако документът, въз основа на който се
ползват помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния
регистър, се представя копие от съответния
документ;“.
4. В т. 6 след думата „преподавателите“ се
добавя „(Прилага се, когато съответното лице
не е български гражданин.)“.
5. В т. 7 след думата „преподавателите“ се
добавя „(Документът не се прилага в случаите
по чл. 8, ал. 1, т. 7, изр. второ.)“.
Министър:
Ивайло Московски
5712

Наредба за допълнение на Наредба № 17 от
2013 г. за извършване на превози на товари
по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 10 от
2013 г.)
Параграф единствен. В чл. 13, т. 1 след
думите „свидетелство за съдимост на лицето
по чл. 5, ал. 1“ се поставя точка и се създава
изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Морска администрация“ чрез оправомощени длъжностни
лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12 в Министерството на
правосъдието, когато заявеното физическо
лице – п ревозвач, и ли ръководи т ел я т на
транспортната дейност на лицето е български
гражданин;“.
Министър:
Ивайло Московски
5713

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 411
от 10 януари 2018 г.

по административно дело № 4165 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – осмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Емилия Миткова, членове: Петя
Желева, Весела Павлова, при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора
Веселин Найденов изслуша докладваното от
председателя Емилия Миткова по адм. дело
№ 4165/2017 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
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Образувано е по оспорване на „Феникс Експорт“ – ЕООД, Бургас, чрез пълномощника му
адв. Л. Атанасова и на „Венресурс“ – ЕООД,
София, чрез адв. А. Икономов против Наредба
№ 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.,
в сила от 3.06.2014 г.) (наредбата), издадена от
министъра на околната среда и водите.
Оспорващият „Феникс Експорт“ – ЕООД,
твърди, че наредбата е издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния
закон. Счита, че тъй като към публикувания
проект на наредбата не са приложени мотиви, са допуснати съществени нарушения на
разпоредбите на чл. 80 от АПК и чл. 26, ал. 2
от ЗНА, като не е проведено обществено обсъждане. Незаконосъобразност по същество
се поддържа по отношение разпоредбите на
чл. 1, т. 5 и глава четвърта „Информационна
система“ като противоречащи на чл. 48, ал. 1
и 8 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО). Разпоредбата на § 3 от ПЗР на наредбата
се поддържа в жалбата, че противоречи на
чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗНА. По подробно изложени доводи е направено искане да се отмени
изцяло обжалваната наредба. Претендира се
присъждане на разноски.
Оспорващият „Венресурс“ – ЕООД, оспорва наличието на материална компетентност
на органа, издал наредбата – министъра на
околната среда и водите, досежно разпоредбите
на чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3, от чл. 7 до чл. 23
вкл. и от чл. 30 до чл. 34 вкл., поради което
в тази част моли наредбата да бъде обявена
за нищожна. По същество излага доводи за
незаконосъобразност на наредбата, тъй като
от публикувания проект не се установяват
причините за неговото изготвяне, а мотивирането е с решение на ВАС, което не е било
влязло в сила към момента на публикуване
на проекта. Позовава се на незаконосъобразност на глава IV, тъй като с разпоредбите є
се дописва ЗУО. Поддържа се противоречие с
чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗНА относно предвиденото
обратно действие. Претендира се присъждане
на разноски.
Ответникът – минист ърът на околната
среда и водите, чрез процесуалния си представител юрк. Петков взема становище за
неоснователност на жалбата и моли да бъде
отхвърлена. Обосновава законосъобразност на
наредбата по съображения в писмено становище само досежно нарушения на процедурата
и довода за нищожност на акта.
Представителят на Върховната административна прокуратура взема становище за допустимост и основателност на жалбата поради
допуснати процедурни нарушения и липса на
обосновка относно издадената наредба.
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Върховният административен съд, осмо
отделение, след като прецени доказателствата
по делото и доводите на страните, намира
следното:
Жалбите са процесуално допустими като
подадени срещу нормативен административен
акт без ограничение във времето и при наличието на пряк и непосредствен личен интерес.
Съгласно чл. 186, ал. 1 от АПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
С оспорването на наредбата са обосновани
противоречия с нормативни актове от повисока степен и същото е подадено от лица,
които са от кръга на лицата с правен интерес, поради което настоящият съдебен състав
на Върховния административен съд намира
жалбата за процесуално допустима.
Съгласно чл. 142, ал. 1 от АПК съответствието на административния акт с материалния
закон се преценява към момента на издаването
му, като моментът на издаване на нормативния
административен акт представлява сложен
фактически състав, в който освен всички
действия по неговото приемане се включва
и обнародването му в „Държавен вестник“
и влизането му в сила. Съгласно чл. 5, ал. 5
от Конституцията на Република България
(Конституцията) всички нормативни актове
се публикуват, което като принцип определя
обнародването в „Държавен вестник“ като
задължителен елемент от фактическия състав
по издаване на нормативния акт, включващ
процедура по изготвяне на проект, оповестяване, съгласуване, внасяне на предложение за
приемане, вземане на решение за приемане,
удостоверяване на съдържанието, обнародване
и влизане в сила.
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове следва да се извърши по
реда на АПК преценка за съответствието на
оспорения нормативен акт с Конституцията
и с другите нормативни актове от по-висока
степен (закони), включително и Договора за
функциониране на Европейския съюз (ЕС) и
актовете, приети от институциите на ЕС, ако е
налице регламентация на същите отношения,
които са предмет на оспорения акт.
Съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, съдържащ
се в общите разпореди на дял трети от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните
доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: липса на
компетентност, неспазване на установената
форма; наличието на съществено нарушение
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на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби;
несъответствие с целта на закона.
На първо място е неоснователен доводът
за нищожност на оспорените разпоредби:
Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗУО министърът
на околната среда и водите определя с наредба
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както
и реда за водене на публичните регистри по
чл. 45, ал. 1, поради което е налице законова
делегация на органа, издал оспорения подзаконов нормативен акт.
Не може да бъде споделен доводът на жалбоподателя „Венресурс“ – ЕООД, за нищожност
на наредбата в частта относно нормите във
връзка с чл. 1, т. 1, 3 и 5 от наредбата. Съгласно чл. 1 на наредбата с нея се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност
за дейностите по отпадъците; 2. редът и образците за предоставяне на информация за
дейностите по отпадъците; 3. редът за предоставяне на информация от лицата, които
пускат на пазара продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени
отпадъци; 4. редът за водене на публичните
регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управ
ление на отпадъците (ЗУО); 5. изграждането
и поддържането на информационна система
за отпадъци.
Общата делегация, както се посочи, делегира правомощие да се определят редът и
образците за предоставяне на информация за
дейностите с отпадъци, които са посочени в
чл. 5, ал. 1 от наредбата. Това са: 1. отчетни
книги по чл. 44, ал. 1 от ЗУО; 2. годишни
отчети по чл. 44, ал. 6 от ЗУО; 3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 от ЗУО.
Образците на отчетните книги са посочени
в чл. 7, т. 1 – 9 от наредбата. В посочените
разпоредби от закона се предвижда представяне на съответните годишни отчети (чл. 44,
ал. 6), идентификационен документ по образец
(чл. 29, ал. 5) да става съгласно изискванията
на ЗУО и наредбата по чл. 48, ал. 1 от закона. Съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗУО задължени
да предоставят информация на ИАОС са и
всички юридически или физически лица,
осъществяващи дейности по управление на
отпадъците или от чиято дейност се генерират
отпадъци, включително лицата, пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци.
Разпоредбата на чл. 30, т. 1 – 3 от наредбата
предвижда, че информационната система се
изгражда именно с цел предоставяне на информация и водене на отчетност. Следователно
тази информационна система е неотменна
част от реда за предоставяне на информация
за дейностите с отпадъците.
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Посочените разпоредби, за които се поддържа липса на делегация, са част от дейностите
по отпадъците, предвидени в разпоредбата
на чл. 48, ал. 2 от ЗУО, съгласно която информацията за дейностите по отпадъците задължително обхваща: количество, свойства и
произход на отпадъците, както и други данни,
определени с наредбата по ал. 1. Информацията за отпадъци се представя под формата
на образци, които са посочени в чл. 5, ал. 1
от наредбата, които са три вида: отчетни
книги, годишни отчети и идентификационен
документ.
Относно възражението за допуснато съществено нарушение на процедурните правила,
визирани в чл. 77 от АПК във връзка с чл. 26
и 28 от ЗНА.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган
съставителят на проекта го публикува на
интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта.
От събраните по делото писмени доказателства, представляващи преписката по издаване
на оспорения акт, се установява, че проект на
наредбата с лаконични мотиви и проект на
доклад от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
до министъра на околната среда и водите
са публикувани на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) на 15.04.2014 г. и наредбата е изпратена за обнародване в „Държавен вестник“.
Неоснователно е твърдението, че процесната наредба е издадена в нарушение на
чл. 28, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗНА (ДВ, бр. 46 от
12 юни 2007 г.) поради липса на мотиви за
причините, които налагат нейното приемане.
В доклад изх. № 04-00-540 от 4.06.2017 г. от
изпълнителния директор на ИАОС до министъра на околната среда и водите са изложени мотиви, като приемането на наредбата
е обосновано с необходимостта да се регламентира предоставянето на информация за
дейностите по управление на отпадъците, като
се определят редът и образците за водене на
отчетност за дейностите с отпадъци и редът
за предоставяне на тази информация. Посочена е необходимостта да се регламентират
форматите на отчетни книги и на годишните
отчети за всички дейности с отпадъци; необходимостта от събирането на информация за
изпълнението на целите за оползотворяване
и рециклиране на отпадъци, въведени с Наредбата за третиране на биоотпадъците (ДВ,
бр. 92 от 22.10.2013 г.), Наредбата за разделно
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събиране на биоотпадъците (ДВ, бр. 107 от
13.12.2013 г.) и на Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89
от 13.11.2012 г.); необходимостта от промяна
на реда за предоставяне на годишните отчети
за дейностите по управление на отпадъците,
а именно предоставянето им в ИАОС, а не в
РИОСВ; необходимостта от регламентиране на
възможността за предоставяне на коригиращи
отчети; необходимостта от регламентация на
изграждането на информационна система за
отпадъци, поддържана от ИАОС, при наличие
на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния
документ и електронния подпис.
От доклада се извеждат предпоставките на
чл. 28, ал. 2 от ЗНА: целите, които се поставят, а именно: данните, предоставяни по реда
на наредбата, да се използват за отчитане на
постигнатите национални цели по оползотворяване/рециклиране на отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
отпадъците и всички директиви в сектор
„Отпадъци“; финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба. В
доклада изрично се посочва, че предложеният
проект на наредба няма да доведе до пряко
или косвено въздействие върху държавния
бюджет, тъй като за прилагането на наредбата
не се изисква използването на средства от
държавния бюджет; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива. В доклада се изтъква, че данните,
събирани по реда на наредбата, ще се използват
за отчитане на постигнатите национални цели
по оползотворяване/рециклиране на отпадъци
по Директива 2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно отпадъците и всички директиви в
сектор „Отпадъци“; анализ за съответствие
с правото на Европейския съюз (ЕС). В док
лада се посочва, че проектът на наредба не
е свързан с въвеждането или приемането на
мерки по изпълнение на актове на правото
на Европейския съюз, поради което не се
налага изготвяне на таблица за съответствие
с правото на Европейския съюз. При така
очертаните предмет и цел на наредбата, посочени в публикуваните мотиви и доразвити
в публикувания проект на доклад, налагат на
извода за неоснователност на довода в жалбата за липса на мотиви за необходимостта от
приемането. Касае се за първоначална уредба
на отношения във връзка с делегация, установена в ЗУО, поради което и по-подробни
мотиви за необходимост от приемането є не
са нормативно необходими, какъвто би бил
случаят при изменение или допълнение на
вече приет подзаконов нормативен акт.
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Неоснователен е доводът за нарушение на
чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА. Обсъждането и внасянето на проекта на наредба се установява
от доказателствата по преписката – констативен протокол от 12.05.2014 г. от проведена
среща с представители на заинтересованите
лица и на представители на ИАОС (л. 100),
постъпилите становища от заинтересованите
лица, справка за отразяване на предложенията от обществен достъп по проекта на
наредба, както и становищата от директорите
на дирекции в министерството, становищата
от директорите на регионалните инспекции
по околната среда, справка за отразяване на
становищата на директорите на дирекции от
докладите до министъра на околната среда и
водите. Становището на компетентния орган
по бележките, предложенията и възраженията
е отразено в цитираните справки.
Неоснователно е възражението на жалбоподателя „Венресурс“ – ЕООД, че към момента на изготвяне, публикуване и обсъждане
на процесната наредба е налице действаща
предходна наредба, която е била отменена, но
с невлязло в сила решение на ВАС, поради
което процесната наредба е постановена при
съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Фактът, че като
мотиви в доклада на изпълнителния директор
на ИАОС е посочено наличие на невлязло в
сила решение на ВАС, с което е отменена пред
ходна наредба, не води до извода за нарушение
на процедурата по издаване на процесната
наредба, тъй като същата процедура може да
бъде прекратена от органа, който я издава,
или да приключи по друг начин, който не е
предмет на настоящото производство. Не се
установява наличие на два подзаконови нормативни акта, уреждащи еднакви отношения,
но с различно съдържание.
Не може да бъде споделен доводът на същия
жалбоподател за липса на доказателства за
спазване на 14-дневния срок за предложения
и становища съгласно разпоредбата на чл. 25,
ал. 2 от ЗНА. Видно от обявлението, проектът, докладът и мотивите са публикувани на
15.04.2014 г. и е предоставен 14-дневен срок
на заинтересованите страни за становище.
Безспорно от съобщението, така както е
публикувано и което може да бъде видяно
и към момента на електронния адрес на министерството, се установява, че е прикачен
и проект на доклад до министъра, който
действително не е датиран, но е идентичен
със съдържащия се в преписката (л. 109), без
данни за броя на получените становища и
приетите бележки и предложения, тъй като
последните не са известни към момента на
публикуване.
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Неоснователен е доводът на същия жалбоподател, свързан с липсата на извършен анализ
за съответствие с правото на ЕС, тъй като
при липса на транспониране на разпоредби от
правото на ЕС, респ. на приемането на мерки
по изпълнение на актове на правото на ЕС,
не се дължи подробен анализ за съответствие.
Целта на анализа за съответствие с правото на ЕС е да се осигури точното и пълно
транспониране на конкретни разпоредби от
правото на ЕС, а в случая, както е посочено и в доклада, проектът на наредбата не е
свързан с приемане на мерки по изпълнение
на актове на правото на ЕС.
С оглед на изложеното са неоснователни
доводите на оспорващите за допуснати при
издаване на акта нарушения на административнопроизводствените правила.
По жалбата на „Феникс Експорт“ – ЕООД,
относно несъответствие на разпоредбите на
чл. 1, т. 5 и глава четвърта „Информационна система“ с разпоредбата на чл. 48, ал. 1
от ЗУО. Този довод беше обсъден по-горе в
мотивите досежно наличието на делегация.
Съгласно чл. 48, ал. 2 от ЗУО информацията
за дейностите по отпадъците задължително
обхваща: количество, свойства и произход на
отпадъците, както и други данни, определени
с наредбата по ал. 1. Разпоредбата на чл. 30,
т. 1 – 3 от наредбата предвижда, че информационната система се изгражда именно с
цел предоставяне на информация и водене на
отчетност, поради което не може да се приеме,
че липсва законово основание за приемане
на посочените разпоредби.
Неоснователен е доводът, че в § 1, т. 2 от
ДР на наредбата се извежда определение за
информационна система, а в § 6 от ПЗР се
изисква водене на книгите да става само на
хартиен носител, като едва със ЗИД на ЗУО
в ДВ, бр. 105 от 2015 г., в § 1, т. 47 е дадено
определение на Национална информационна
система „Отпадъци“ (НИСО). Съгласно § 1,
т. 47 от ДР на ЗУО Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) е
централизирана система на Изпълнителната
агенция по околна среда за водене и подаване
по електронен път на документи, изискващи
се по този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му. Съгласно § 1, т. 2 от
ДР на наредбата „Информационна система“ е
съвкупност от системен и приложен софтуер,
хардуер, мрежи и комуникации, използвани
за регистриране, събиране, обработка, натрупване, съхранение, търсене и използване
на информацията от документите по чл. 3,
осигуряващи изпълнение на изискванията на
Закона за електронния документ и електронния
подпис, поради което не може да се изведе
извод за липса на законово основание досежно
нормите в наредбата, свързани с изграждане
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на информационната система. Съгласно § 9 от
ПЗР на наредбата документите за предоставяне
на информация по тази наредба се предоставят
в ИАОС единствено на хартиен носител до
изграждането на информационната система,
отговаряща на изискванията на ЗЕДЕП.
Неоснователен е доводът за противоречие
на чл. 9, ал. 6 от наредбата с разпоредбата на
чл. 44, ал. 1 от ЗУО.
Съгласно чл. 9, ал. 6 при водене на отчетната книга в информационната система
заверката се извършва по електронен път.
Съгласно чл. 44, ал. 1 от закона лицата,
чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране
на производствени и/или опасни отпадъци,
както и лицата, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 и извършващи дейности
по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци,
са длъжни да водят отчетни книги, заверени
от компетентния орган за издаване на разрешението или регистрационния документ, а
лицата, притежаващи комплексно разрешително – от директора на РИОСВ, на чиято
територия се извършва дейността. Търговците
и брокерите на отпадъци са длъжни да водят
отчетни книги, заверени от директора на
РИОСВ, на чиято територия е седалището
им, а за чуждестранните лица – от директора
на РИОСВ – София. Съгласно § 22 от ПЗР на
ЗУО (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. и бр. 85 от
2017 г.) подаването на заявления и документи
по електронен път се прилага след въвеждане
в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната
обработка в съответствие с изискванията на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Позоваването от жалбоподателя само на
разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от наредбата е едностранно и изолирано, тъй като същата следва
да бъде обсъдена с останалите разпоредби на
чл. 9, от анализа на които се установява, че
в ал. 1 до ал. 5 вкл. е предвидена именно заверка от компетентните и посочени в чл. 44,
ал. 1 от закона лица, а ал. 6 е единствено
при водене на отчетната книга в информационната система, като, както беше посочено
съгласно § 6 от ПЗР, документите за водене
на отчетност по тази наредба се водят единствено на хартиен носител до изграждането
на информационната система, отговаряща на
изискванията на ЗЕДЕП, поради което не е
налице противоречие с цитираната разпоредба.
Не е налице и противоречие с разпоредбата
на чл. 46 от ЗУО, съгласно която министърът на вътрешните работи води регистър на
моторните превозни средства с прекратена
регистрация, предадени за разкомплектоване, тъй като съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 от
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наредбата лицата представят годишен отчет
на излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), попадащи в обхвата на
Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства. Съгласно чл. 26 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства лицата, извършващи дейности
по събиране, транспортиране и третиране на
ИУМПС, както и операторите на центрове
за разкомплектоване и лицата, извършващи
ремонт и сервизна дейност на МПС, водят
отчетни книги и предоставят отчети съгласно
изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от
ЗУО, поради което не е налице твърдяното
противоречие.
Доводите за утежнена процедура и организационни тежести за субектите на наредбата
са неоснователни при наличие на законова
делегация за министъра на околната среда и
водите за определяне на реда и образците, по
които се предоставя информация за дейнос
тите по отпадъците, както и реда за водене
на публичните регистри по чл. 45, ал. 1.
По същите съображения не може да се приеме за основателен доводът за противоречие
на изискването за подаване на документи по
електронен път чрез информационна система с
нормата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност. Неоснователно се поддържа и несъответствие с нормата на чл. 4 от същия закон.
С оспорените разпоредби от наредбата не се
налагат ограничения и тежести на лицата, а
се дава нов правен режим на предоставяне
информация за дейностите по отпадъците,
който е от компетентността на издателя на
акта, в изпълнение на делегирани със закон
правомощия, като с оспорените разпоредби
се уеднаквява режимът на реда за водене
на публичните регистри от изпълнителния
директор на ИАОС и са с цел, посочена в
чл. 30 от наредбата.
Неоснователен е доводът за противоречие
с разпоредбите на чл. 43, ал. 1 от Закона за
електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), съгласно който защитата на
личните данни, събирани от доставчиците
на удостоверителни услуги за нуждите на
извършваната от тях дейност, и защитата
на водените регистри се уреждат със закон,
тъй като, както беше посочено съгласно § 6
от ПЗР на наредбата, документите за водене
на отчетност по тази наредба се водят единствено на хартиен носител до изграждането
на информационната система, отговаряща на
изискванията на ЗЕДЕП, респективно § 9 от
ПЗР документите за предоставяне на информация по тази наредба се предоставят в ИАОС
единствено на хартиен носител до изграждането на информационната система, отговаряща
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на изискванията на ЗЕДЕП – чл. 48, ал. 8 от
закона – продължаване на срока в ЗУО за
въвеждане в действие на НИСО.
С оглед на изложеното е неоснователен
доводът в жалбата на „Венресурс“ – ЕООД, за
липса на законова делегация и недопустимо
дописване на ЗУО, тъй като към момента на
издаване на наредбата липсва регламентация
относно изграждането и съществуването на
„Информационна система“. Определянето
на реда за водене на публичните регистри
от изп ъ лни телни я ди рек тор на И АОС е
п редоставено о т закона в изк лючи телна
компетентност на министъра на околната
среда и водите, поради което и с предвидената информационна система, поддържана
от ИАОС, при наличие на квалифициран
електронен подпис не се дописва законът, а е
част от делегираното правомощие. Воденето
на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от
закона може да се извърши както въз основа
на документи, изготвени на хартиен носител,
така и в електронен вариант, поради което с
наредбата в обжалваната част не е дописан
законът в тази му част.
Основателно е поддържаното от двамата
жалбоподатели противоречие на § 3 от ПЗР
на наредбата с нормата на чл. 14, ал. 1 и 2 от
ЗНА. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 51
от 20.06.2014 г., а с оспорения параграф е
придадено обратно действие на целия акт,
като е предвидено влизане в сила на наредбата на 3.06.2014 г. Нормативните актове
се издават, за да регулират от момента на
издаването им определени обществени отношения с многократно правно действие и за
неограничен брой адресати. По този начин
се обезпечава спазването на принципите за
законност, правна сигурност и предвидимост.
Придаването на обратна сила на нормативен
акт е предвидено от законодателя в нормата
на чл. 14, ал. 1 и 2 ЗНА като изключение от
общото правило и може да се извърши само
с изрична разпоредба. Когато нормативният
акт е издаден въз основа на друг нормативен
акт, обратна сила може да се даде само ако
такава сила има актът, въз основа на който
той е издаден. За ЗУО не е предвидено обратно
действие, досежно регулираните с наредбата
отношения, визирани в чл. 48, ал. 1, поради
което определеното с § 3 обратно действие
е в нарушение на правилата на чл. 14, ал. 2
ЗНА. Констатираното противоречие с материалния закон съставлява отменително
основание по смисъла на чл. 146, т. 4 от
АПК и налага отмяна на разпоредбата на
§ 6 от ЗР на наредбата.
Искането в двете жалби за отмяна на
цялата наредба е неоснователно и следва да
се отхвърли.
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За основателно настоящият състав намира
възражението на процесуалния представител
на ответника за прекомерност на разноските,
направени от жалбоподателя „Феникс Експорт“ – ЕООД. С оглед на правната сложност на спора и факта, че производството
е прик лючило в едно съдебно заседание,
следва да се редуцира размерът на адвокатското възнаграждение до 2000 лв. Относно
уговореното адвокатско възнаграждение за
„Венресурс“ – ЕООД, в размер 2000 лв. възражението е неоснователно.
При този изход на спора на жалбоподателите следва да се присъдят разноски в размер
650 лв., а на ответника – 300 лв., юрисконсултско възнаграждение.
Предвид на гореизложеното и на основание
чл. 193 от АПК Върховният административен
съд, осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя по оспорване на „Феникс Експорт“ – ЕООД, Бургас, и „Венресурс“ – ЕООД,
разпоредбата на § 3 от ПЗР на Наредба № 1
от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на пуб-
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личните регистри (ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.,
в сила от 3.06.2014 г.), издадена от министъра
на околната среда и водите.
Отхвърля жалбите срещу наредбата в останалата им част.
Осъжда „Феникс Експорт“ – ЕООД, да
заплати на Министерството на околната среда
и водите сумата 150 лв. направени разноски
по делото.
Осъжда „Венресурс“ – ЕООД, да заплати на
Министерството на околната среда и водите
сумата 150 лв. направени разноски по делото.
Ос ъж да М и н ис т ерс т во т о на окол ната
среда и водите да заплати на „Феникс Експорт“ – ЕООД, сумата 650 лв.
Осъжда Министерството на околната среда
и водите да заплати на „Венресурс“ – ЕООД,
сумата 650 лв.
Решен ие т о може д а б ъ де о бж а л в а но
пред петчленен състав на Върховния административен съд с касационна жалба в
четиринадесетдневен срок от съобщението
до страните.
Председател:
Георги Чолаков
5806
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-479
от 10 април 2018 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и 18 от Закона
за Националната агенция за приходите и чл. 12,
ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс във връзка с чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба
№ Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението
на стоки с висок фискален риск на територията
на Република България и изискванията към
фискалните контролни пунктове нареждам:
I. Формата на у ниформеното облек ло за
органите по приходите, извършващи фискален
контрол на фискални контролни пунктове, като
комплект за един служител да включва:
1. За мъже:
1.1. жилетка в тъмносин цвят, със светлоотразителни ленти и регулиране;
1.2. мъжко лятно яке;
1.3. мъжки летен панталон;
1.4. мъжка риза с къс ръкав;
1.5. лятна шапка;
1.6. мъжко зимно яке;
1.7. мъжки суитшърт;
1.8. мъжки зимен панталон;
1.9. мъжка риза с дълъг ръкав;
1.10. колан;
1.11. зимна шапка;
1.12. мъжки зимни обувки;
1.13. мъжки летни обувки.
2. За жени:
2.1. жилетка в тъмносин цвят със светлоотразителни ленти и регулиране;
2.2. дамско лятно яке;
2.3. дамски летен панталон;
2.4. дамска риза с къс ръкав;
2.5. лятна шапка;
2.6. дамско зимно яке;
2.7. дамски суитшърт;
2.8. дамски зимен панталон;
2.9. дамска риза с дълъг ръкав;
2.10. колан;
2.11. зимна шапка;
2.12. дамски зимни обувки;
2.13. дамски летни обувки.
ІІ. Униформеното облекло по  т. І.1.2 – І.1.9
и т. І.2.2 – І.2.9 е в син цвят и синьо-сиви обозначителни знаци.
ІІІ. Жилетката по т. I.1.1 и т. I.2.1 е задължителна част от униформения комплект за съответния
сезон и е снабдена с ясно различими и видими,
включително през тъмната част на денонощието,
обозначителни знаци, както следва:

1. На лявата предна част на жилетката над
светлоотразителната лента са поставени логото на НАП, слоган и надпис: „NATIONAL
REVENUE AGENCY CONTROL“ в бял цвят.
2. На гърба над светлоотразителните ленти
са поставени логото на НАП, слоган и надпис
„НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
КОНТРОЛ“ в бял цвят.
IV. До осигуряване на пълния комплект от
униформеното облекло по т. І.1 и І.2 от настоящата заповед органите по приходите, извършващи
фискален контрол на фискални контролни пунктове, да изпълняват служебните си задължения,
ползвайки подходящо облекло и жилетка като
задължителна част от униформения комплект.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Фискален контрол“ в ЦУ на НАП и главния
секретар на НАП.
Настоящата заповед отменя Заповед № 352
от 20.03.2014 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.).
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
5757

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1158
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Крета, община Гулянци, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5688
ЗАПОВЕД № РД-18-1159
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ленково, община Гулянци,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5689
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ЗАПОВЕД № РД-18-1160
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Парил, община Хаджидимово,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5690
ЗАПОВЕД № РД-18-1161
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Петрелик, община Хаджидимово,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5691
ЗАПОВЕД № РД-18-1162
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Садово, община Хаджидимово,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5692
ЗАПОВЕД № РД-18-1163
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Теплен, община Хаджидимово,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5693
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ЗАПОВЕД № РД-18-1164
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Тешово, община Хаджидимово,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5694
ЗАПОВЕД № РД-18-1165
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5695

ОБЩИНА К АОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 356
от 23 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каолиново, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (П У П – ПП) за ел.
схема, парцеларен план за ВиК схема и схеми
електро- и ВиК за захранване на ПИ 055016,
местност Каршъ тарла, по КВС на гр. Каолиново,
община Каолиново, област Шумен.
2. Възлага на кмета на община Каолиново да
извърши последващите действия съгласно закона.
Председател:
З. Назиф
5744

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-13
от 6 юни 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и придружаващия го
регистър на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани
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въз основа на актове по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за
местностите: Габер с площ 400 дка, намираща
се в землището на с. Дивотино, община Перник, Ганьовец с площ 80,931 дка, намираща се
в землището на гр. Перник, община Перник, и
Пешови ливади с площ 299,709 дка, намираща
се в землището на гр. Перник, община Перник.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Перник
п р ед Ра йон н и я с ъ д – Перн и к , в 14 -д нев ен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Соколова
5748

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 203
от 29 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА в
съответствие с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Външен канализационен колектор PVC ∅ 630 с L=268 м, за
УПИ I-150.460 – картонажна фабрика, произв.
и складова дейност, по КК на с. Труд, община
„Марица“. Уличната канализация преминава през
ПИ 150.439 – път IV клас, ПИ 150.296 – полски
път, ПИ 151.89 – полски път, и зауства в ПИ
151.90 – от водни телен кана л, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, във връзка с искане от
Община „Марица“.
Трасето за проектиране на канализацията по
следата на вариант единствен е нанесено върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистъра
на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез Общинския съвет
„Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в едномесечен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
5728

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-082
от 8 юни 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ, Решение от 30.01.2015 г. на Софийския градски съд, административно отделение,
трети „В“ състав, по адм. дело № 01800/2006 г.
и с ъ г л а с н о р еш е н и е п о п р о т о ко л № 3 о т
26.04.2018 г., утвърден от областния управител на
област София, на комисията по чл. 28б, ал. 2 от
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ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-15-179 от
10.08.2017 г. на областния управител на област
София, одобрявам план на новообразуваните
имоти в М: 1:1000 за имоти с № 04234.6916.9153,
04234.6916.2191, 04234.6916.2192, 04234.6916.2604,
04234.6916.928 и 04234.6916.9274, съответстващи
на имоти по съдебно решение с № 2372, 2191,
2192, 2604, и път, намиращи се във вилна зона
„Косанин дол“ – землището на с. Бистрица, р-н
„Панчарево“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на
София-град пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ по
реда на АПК.
Областен управител:
Н. Пехливанов
5752
ЗАПОВЕД № РД-15-083
от 8 юни 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ, Решение № 108 от 1.06.2012 г. на СГС,
АО, ІІІ „Б“ състав, адм. дело № 797/2006 г., Решение № 5528 от 10.05.2016 г. на ВАС, IV отделение,
адм. дело № 5357/2014 г. и съгласно решение
по протокол № 3 от 26.04.2018 г., утвърден от
областния управител на област София, на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-15-179 от 10.08.2017 г. на областния управител на област София, одобрявам
план на новообразуваните имоти за имоти с
№ 14831.6506.438 и 14831.6506.439, съответстващи
на имоти по съдебно решение с № 14831.6106.438
и 14831.6106.439, обединена местност Терасите,
с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на
София-град пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ по
реда на АПК.
Областен управител:
Н. Пехливанов
5753

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1660
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване
за Базова станция 6099 в ПИ с идентификатор
04738.82.21 от местност Горния баир по КККР
на с. Богомилово, община Стара Загора, за нуждите на „ТЕЛЕНОР България“ – ЕАД, София.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
5776
РЕШЕНИЕ № 1663
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе на външно ел. захранване и план-схема за Базова станция 6094 в ПИ
с идентификатор 00655.75.1 от местност Старите
лозя по КККР на с. Арнаутито, община Стара
Загора, с дължина на кабелното трасе 482 м,
за нуждите на „ТЕЛЕНОР България“ – ЕАД,
София.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
5777

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 717
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 6 от протокол
№ 10 от 2.05.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на имот с идентификатор
02302.173.133 по кадастралната карта на махала Габърска, с. Балабанско, като се обособява
ул и ца с о.т. 375 -376 -377-378 -379 -38 0 -381-382383-384-386-387-388-389-390 -391, о.т. 384-385 и
о.т. 389-389а-389б.
Графичната част на проекта е неразделна
част от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
5745
26. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за т ърсене и
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо-
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гатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни
изкопаеми, в площ „Конда“, разположена на
територията на община Панагюрище, област
Пазарджик, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4583233

8563417

2.

4582927

8564614

3.

4581391

8567500

4.

4580906

8568969

5.

4579461

8569190

6.

4577684

8569173

7.

4576874

8569203

8.

4576851

8568574

9.

4575683

8568621

10.

4575709

8569243

11.

4574158

8569301

12.

4575750

8566996

13.

4577024

8562231

14.

4578486

8559724

15.

4581038

8561710

16.

4580971

8562139

17.

4581383

8561978

Изключена площ
18.

4578843

8560465

19.

4578912

8560580

20.

4578530

8560856

21.

4578447

8560732

22.

4578374

8565078

23.

4578464

8565866

24.

4577749

8566498

25.

4577374

8567167

26.

4577132

8567152

27.

4577343

8566068

28.

4577401

8565526

Изключена площ

29.
4577773
8564917
5732
9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-39
от 6.06.2018 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-79 от 7.12.2016 г. (ДВ, бр. 99 от
2016 г.) за строеж: „Кейови места за обработка
на товари (генерални, наливни, Ро-Ро, Ро-Ло),
вер т и к а л на п ла н и ровк а на т ери т ори я та на
Пристанищен термина л „Бу ргас Изток – 2“,
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драгажни дейности в оперативната акватория
и зона за маневриране, стационарни хидротехнически съоръжения (подобекти – долфини за
океански кораби и пристанищен кей за речноморски кораби) и Склад за негорими материали“;
етап 1: „Кейови места за обработка на товари,
първи етап на вертикална планировка на територията на Пристанищен терминал „Бургас
Изток – 2“, драгажни дейности в оперативната
акватория и зона за маневриране, стационарни
хидротехнически съоръжения (подобекти – долфини за океански кораби и пристанищен кей
за речно-морски кораби); етап 2: Склад за негорими материали и вертикална планировка
в обхвата му на територията на Пристанищен
терминал „Бургас Изток – 2“; етап 3: Вертикална планировка – Етап 3 на територията на
Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 от АПК. Предварителното изпълнение на заповедта може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУ Т заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
5729
70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имоти
№ С 180001-091-0000302/8.05.2018 г. възлага на
„Теко – Стоян Кочев“ – ЕТ, с ЕИК 101108137
следния недвижим имот: поземлен имот, КИД
56126.601.8110, поземлен имот с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин
на трайно ползване: за шивашка промишленост,
площ 2044 кв. м, намиращ се в гр. Петрич,
община Петрич, област Благоевград, ул. Струма – съгласно нотариален акт и удостоверение
за данъчна оценка имотът се води на ул. Оборище № 7, с граници: имот № 56126.601.242;
56126.601.2 43; 56126.601.1472; 56126.601.1483;
56126.601.1473, придобит с нотариален акт № 55,
том 2, рег. 4031, дело № 230/2007 г., и построената върху него сграда, КИД 56126.601.8110.1,
със застроена площ 521 кв. м, брой етажи – 3,
п ред назначен ие – д ру г ви д п роизводс т вена,
складова инфраструктурна сграда, намираща се в
гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград,
ул. Оборище № 7. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
е вписано в Агенцията по вписванията, Служба
по вписванията – Петрич.
5755
99. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с поста-
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новление за възлагане № 31 от 10.05.2018 г.,
издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага на Петър Илиев Тодоров
с адрес: Враца, ул. Цар Борис I № 10, група
№ 38/18-3, представляваща: сграда с идентификатор 12259.631.31.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, съгласно скица на сграда № 1570919/19.02.2015 г., издадена от СГКК – Враца,
с адрес на сградата: Враца, п.к. 3000, местност
Джуджански поток, разположена в поземлен
имот с идентификатор 12259.631.31, със застроена
площ 50 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение: селскостопанска сграда, а съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 19, том IV, рег. № 6660, дело № 428 от
2003 г. на нотариус Снежана Петкова с район
на действие РС – Враца, вписана под № 006 в
регистъра на Нотариалната камара, и Решение
№ 137 от 19.04.2010 г. по гр. дело № 1073/2007 г.
на ОС – Враца, недвижимият имот представлява сграда с друго предназначение (кланица) с
площ 50 кв. м, при съседи: незастроена площ,
заедно с правото на строеж върху поземлен
имот № 631031 – дру га производст вена база
в землището на гр. Враца с ЕК АТТЕ 12259,
община Враца, с площ 1,014 дка, шеста категория, в местността Джуджански поток, при
граници и съседи: имот № 642004 – пасище,
мера, и имот № 631099 – ведомствен път на
Държавен позем лен фон д – МЗГ, за су мата
770 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1 от
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
5754
4. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност доцент по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Маркетинг“ – един за нуждите
на катедра „Маркетинг“, със срок 2 месеца от  
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел: 0631/66-362.
5740
5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти, обучение, финансирано
от държавата, за учебната 2018/2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на
МС и Решение № 6 от 30 май 2018 г. на академичния съвет. Кандидатите подават следните
документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.
диплома за висше образование (ОКС „магистър“ и приложението към нея) или нотариално
заверено копие; 4. документ, удостоверяващ
платена такса за у частие в кандидатдок торантски конкурси. Срок за подаване на документи – 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Док у менти – в КСК
Център, тел: 0631/66-381.
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Обучение, финансирано от държавата
редовна

3.8. Икономика

задочна

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(финанси)
(застраховане)
(социално дело)

4
1
1

6
2
2

Статистика и демография

1

2

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(счетоводство)
(анализ)
(контрол)

2
1
1

1
1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Световно стопанство и МИО

1

1

Планиране

2

2

Маркетинг

2

2

Икономика и управление (по отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

1
1
1
1

2
1
2
2

3

3

2

2

27

33

3.7. Администра- Социално управление
ция и управление
Публична администрация
Всичко:
5741
109. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, научно направление
4.6. Информатика и компютърни науки – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – Перник,
п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 23,
тел. (+359) 76 600 773, факс: (+359) 76 605 207,
e-mail: office@epu.bg.
5731
2. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Път ІІ-86
„Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км
24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден“ в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, Асеновград, община
Асеновград, област Пловдив. Проектът и придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5786

82. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на ПИ с идентификатори № 03504.155.60
и № 03504.155.63 с цел промяна предназначението на земеделска зем я за неземеделск и
нужди – „кланица“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
а д м и н ис т ра ц и я – Бел и ца, с а д рес: Бел и ца,
ул. Георги Андрейчин № 15.
5768
82а. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация по отношение на ПИ
с идентификатор № 20064.1.372 с предвиждане
за преотреждане от „Озеленяване“ за „Жилищно строителство“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
а д м и н ис т ра ц и я – Бел и ца, с а д рес: Бел и ца,
ул. Георги Андрейчин № 15.
5767
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99. – Община Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
водопровод и канализация до имоти с № 77.923,
местност Габеро, № 77.2241, местност Габеро,
№ 77.2234, местност Габеро, № 77.2484, местност
Крушите, и № 77.2483, местност Крушите, по
плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград, и имот
с № 024020, местност Амитица, землище на
с. Рилци, община Благоевград, с трасета и сервитути, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с № 62699.0.419 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост), № 62699.0.420 (пасище, мера – общинска
собственост), № 62699.24.19 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост), № 62699.77.2485 (трайни насаждения – общинска собственост) и № 62699.77.2105 (полски
път – общинска собственост). На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Благоевград.
Пр о ек т ът с е на м и ра в с т а я 214, д и р ек ц и я
„Ус т ройс т во на т ери т ори я та“, п ри Общ и на
Благоевград.
5746
64. – Община г р. Коте л, облас т Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) в обхвата на УПИ VІ – 1, 4, 38,
УПИ VIII – 1, 4, 38 в кв. 5 и УПИ VII – „За
КОО“, по регулационния план на вилна зона
Чу карите, г р. Котел, община Котел, област
Сливен (идентификатори по КК 39030.504.44,
39030.504.46 и 39030.504.45, м. Чукари). С изменението се разширява УПИ VI, кв. 5, с отреждане „За вилна сграда“, отреждането на УПИ
VIII се запазва. Създава се нов квартал 13 от
УПИ VII и се получават УПИ I с отреждане
„За КОО“ и УПИ II – „За вилна сграда“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5788
7. – Общ и н а Мом ч и л г р а д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземно електрозахранващо кабелно трасе от съществуващ
стълб НН 14/6, изв. А, трафопост Груево 1-1,
до ПИ 17988.8.8 по КВС на с. Груево, община
Момчилград, област Кърджали, собственост на
наследници на Ибрахим Аптула Ахмед. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5789
2. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел – ниско напрежение, до имот с
идентификатор 63427.153.2164 в местност Караач,
землище на гр. Русе, през имот с идентификатор
63427.169.815 с НТП „Улици“, общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5804
13. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел – средно напрежение, 20 kV от подстанция
„Железник“ до стълб № 147/17/3 на въздушен
електропровод 20 kV „Богомилово“ в землищата
на гр. Стара Загора и с. Малка Верея. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8,
стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5778
7. – Общ и н а Топо ловг р а д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 от
ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД – Пловдив,
КЕЦ – Елхово, в качеството си на възложител
е изработил комплексен проект за инвестиционна инициатива за „КСрН 20 kV от БКТП
„Моста“ – с. Срем, до КМ „Пътно“ – с. Срем“,
съдържащ следните самостоятелни съставни
части: Проект за промяна на одобрения с Решение № 548 от 29.04.2015 г. и Решение № 155 от
29.08.2016 г. за частична промяна на ОбС – Тополовград, ПУП – ПП за „Прокарване на трасе
за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“ – с. Срем, до
БКТП-2, с. Княжево“, в частта: „КСрН 20 kV
от БКТП „Моста“ – с. Срем, до КМ „Пътно“ –
с. Срем“, и инвестиционен проект за строеж:
„КСрН 20 kV о т БК Т П „Мос та“ – с. Срем,
до КМ „Пътно“ – с. Срем“, при засегнати от
трасето на кабела имоти: ПИ № 000055 – землище с. Срем, НТП – път ІІІ клас РПМ, засегната площ 2,622 дка, дължина на трасето в
ПИ – 2183,68 м, публична държавна собственост;
ПИ № 000497 – землище с. Срем, НТП – път
ІІІ клас РПМ, засегната площ 2,100 дка, дължина
на трасето в ПИ – 1748,45 м, публична държавна
собственост; ПИ № 000568 – землище с. Срем,
НТП – път ІІІ клас РПМ, засегната площ 0,108 дка,
дължина на трасето в ПИ – 90,17 м, публич-
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на държавна собственост. Изготвеният проект
за „КСрН 20 kV от БКТП „Моста“ – с. Срем,
до КМ – „Пътно“ – с. Срем“ се намира в отдел
„ППУ Т“ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки
работен ден в рамките на работното време.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5769

С ЪД И Л И Щ А
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбите на Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета
на територията на община Созопол, приета с
Решение № 773 по протокол № 31 от 5.03.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол, в нейната
цялост и частично чл. 3, чл. 23, ал. 4 относно
„упълномощени от кмета длъжностни лица“;
чл. 24, ал.7 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 и
чл. 24, ал. 8 от наредбата. По оспорването е
образу вано адм. д. № 1291/2018 г. по описа
на А дминистративния съд – Бу ргас, което е
насрочено за 12.07.2018 г. от 11,10 ч.
5760
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор
при Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредбата
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за
отглеждане на кучета на територията на община
Велико Търново, приета с Решение № 639 по
протокол № 42 от 25.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, впоследствие изменяна и допълвана, с искане за отмяната є
като незаконосъобразна. Образувано е адм. д.
№ 405/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 14.09.2018 г. от 10,30 ч.
5790
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 228/2018 г.
по постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 3, чл. 4,
т. 6 и чл. 13, ал. 1, т. 1 в частта „За констатирани нарушения по чл. 11, т. 7 от Наредбата
за регулиране на броя на бездомните кучета и
котки и придобиване, притежаване и отглеждане на животни-любимци на територията на
община Вършец“, приета с Решение № 140 по
протокол № 19 от 27.09.2012 г. на Общинския
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съвет – гр. Вършец. Конституирани страни по
делото са: протестираща страна – проку рор
п ри Ок р ъ ж нат а п р ок у рат у ра – Мон т а на , и
ответник – Общинск и ят съвет – г р. Вършец.
А дминистративно дело № 228/2018 г. е насрочено за 13.07.2018 г. от 10,15 ч.
5761
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден
против Наредбата за рек ламната дейност в
община Лесичово, приета с Решение № 123 от
26.09.2008 г. По оспорването е образувано адм.
д. № 445/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Пазарджик.
5762
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против
чл. 16, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Панагюрище, приет
с Решение № 2 от 25.11.2015 г. на Общинския
съвет – г р. Па на г юрище. По оспорва нет о е
образувано адм. д. № 529/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Пазарджик.
5763
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 Окръжната прокуратура – Разград, с
искане да бъдат отменени разпоредбите на чл. 19,
ал. 1, т. 8 и 9 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Завет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 – 2019 г.,
приет с решение на Общинския съвет – гр. Завет, по който е образувано административно
дело № 103/2018 по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 17.07.2018 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
5736
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 Окръжната прокуратура – Разград, с
искане да бъде отменена разпоредбата на чл. 13,
ал. 2 от Наредба № 9 за овладяване популацията
на безстопанствените кучета и котки на територията на община Разград, приета с решение
на Общинск и я съвет – Разг ра д, по който е
образувано административно дело № 102/2018
по описа на А дминистративния съд – Разград,
насрочено за 17.07.2018 г. от 11 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
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към оспорването или да встъпи като страна
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2
от АПК.
5737
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 140/2018 г. по протест на Окръжната прок у рат у ра – Смол ян, срещ у Наредба
№ 1 за обществения ред на територията на
община Неделино, приета с Решение № 82 по
протокол № 12 от 23.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Неделино, изм. и доп. с Решение
№ 211 по протокол № 22 от 19.12.2012 г., Решение № 18 по протокол № 4 от 22.12.2015 г. и
Решение № 348 по протокол № 22 от 18.11.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Неделино, в нейната
цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено
за 10.07.2018 г. от 14,30 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
5795
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 139/2018 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за престой и паркиране на превозни
средства, управлявани и превозващи лица с увреждания, на територията на община Неделино,
приета с Решение № 212 по протокол № 22 от
19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Неделино, в нейната цялост, насрочено за 11.07.2018 г.
от 13,50 ч.
5796
Административният съд – София-град, II31 състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 4328/2018 г.
по жалба на „Ди Би Карго България“ – ЕООД,
подадена чрез адв. Комеревск и, с която се
оспорва Заповед № 662 от 30.03.2018 г. на генералния директор на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Делото
е насрочено за 9.07.2018 г. от 13,30 ч.
5793
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я- г р а д ,
VI тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпилa жалба
в СО вх. № СОА18-НЦ62-656 от 9.05.2018 г. от
Националната асоциация на строителните предприемачи срещу т. 19б от приложение № 12 към
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столичната община, приета с Решение № 894
по протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния
общински съвет, по което е образувано адм. д.
№ 5337/2018 г., насрочено за разглеж дане в
открито съдебно заседание на 28.09.2018 г. от
10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
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до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
5794
А дминистративният съд – София област,
чет вър т и състав, на основание ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че в А дминистративния съд – София област,
по протест на Окръжната прокуратура – Софи я, е образу вано а дм. д. № 543/2018 г. по
описа на съда, насрочено за разглеж дане в
открито съдебно заседание на 26.09.2018 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 3,
ал. 1, чл. 12, ал. 2, изр. последно, чл. 13, ал. 3,
пр. 1 и чл. 15, ал. 1 и 2 от Наредба № 6 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата
в община Драгоман.
5735
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 554/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 26.09.2018 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжната
прокуратура – София, против чл. 102, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинск и я съвет – г р. Самоков, и взаимодействието му с общинската администрация.
5792
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Станка
Димова Стоянова и Димитър Иванов Иванов,
с която е оспорено като незаконосъобразно
Решение № 393 по протокол № 35 от 9.02.2018 г.
на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, за
приемане бюджета на Община с. Братя Даскалови за 2018 г., по което е образувано адм. д.
№ 83/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Стара Загора, насрочено за 19.09.2018 г.
от 11 ч.
5791
Кърджалийският окръжен съд уведомява
на основа н ие ч л. 48, а л. 1 о т Г П К Абд уллах А ксу, гра ж данин на Република Ту рци я,
роден на 15.11.1978 г., в момен та ж и ву щ в
Република Турция, с неизвестен адрес, че в
Окръжния съд – Кърджали, е образувано гр.д.
№ 133/2018 г., заведено от Иглика Иванова
Джуванова от Кърджали, по иск по чл. 62, ал. 2
от СК – за оспорване на бащинство. Указва на
ответника Абдуллах Аксу, че в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор, който да отговаря на изискванията на чл. 131 от
ГПК. Уведомява ответника Абдуллах Аксу, че
в случай че не подаде писмен отговор в указания срок, на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца и делото ще се разгледа с
участието на назначения особен представител
в негово отсъствие.
5764
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Ловешкият окръжен съд уведомява Елвир
Фетахович, гражданин на Република Сърбия,
роден на 10.07.1985 г., без адресна регистрация
на територи ята на Реп ублика Българи я, че
срещу него е образувано гр. дело № 80/2017 г.
по описа на съда въз основа на подадена от
Христина Асенова Петкова от гр. Троян, област Ловеч, ул. Пряспа № 59, искова молба с
правно основание чл. 62, ал. 2 от СК. Ако в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответникът Елвир Фетахович не
се яви в ОС – Ловеч, за да получи препис от
исковата молба и приложенията, или не упълномощи представител, ще му бъде назначен
особен представител.
5738
Ве л и ко т ърновск и я т ра йонен с ъд у ведо мява А дебайо Оланреваджу Олому, роден на
18.11.1977 г., гражданин на Нигерия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, че има качеството на ответник по
гр.д. № 1084/2018 г. по описа на съда, образувано по предявени от Нела Павлова Панова
от гр. Велико Търново против него искове с
правно основание чл. 127, ал. 2 и чл. 127а, ал. 2
СК, като съдът му указва, че в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Великотърновския районен съд за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея.
5739
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, ІІ състав, призовава Муса Чадърджъ с
неизвестен адрес в Република Германия, да се
яви в съда на 21.08.2018 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 644/2018 г., заведено от Николинка
Р. Чадърджъ с правно основание чл. 143 от СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
5797
Пазард ж ишк и ят районен с ъд връч ва на
Шаабан Али Мохамед, с неизвестен адрес, съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с препис от
исковата молба и приложенията като ответник
по гр.д. № 797/2018 г. – основание на иска: чл. 49
от СК, заведено от Гергана Георгиева Михайлова. В двуседмичен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване на съобщението, като в противен случай
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК ще му бъде
назначен особен представител.
5765
Поморийският районен съд, гражданска колегия, четвърти състав, уведомява Лам Тханх
Нгуиен, гражданин на Република Виетнам, с
неизвестен адрес, в качеството му на ответник
по гр.д. № 231/2018 г., образувано по предявен
от Силвия Станчева Нгуиен от гр. Каблешково
иск за развод, като му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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следва да се яви в канцеларията на ПРС за
връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване на ответника в указания срок ще му
бъде назначен особен представител по ЗПП.
5773
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 84 състав, е образувал гр.д. № 11559/2018 г. по иск
с п ра вно о снова н ие ч л. 56 0 – 569 Г П К о т
Джузепе Джуриато, акционер в „Ескос“ – А Д,
ЕИК 121406215. Кани държател я на 622 950
броя ак ции на п риноси тел от капи та ла на
„Ескос“ – А Д, ЕИК 121406215, със седалище
и адрес на управление София, район „Искър“,
ул. Неделчо Бончев № 6, обективирани, както
следва: 50 000 акции в една кюпюра по 50 000
акции – кюпюра ЕА № 000001, А А № 000001
до А А № 050000; 50 000 акции в една кюпюра
по 50 000 акции – кюпюра ЕА № 000002, А А
№ 050001 до А А № 100000; 50 000 акции в една
кюпюра по 50 000 акции – кюпюра ЕА № 000003,
А А № 100001 до А А № 150000; 50 000 акции в
една кюпюра по 50 000 акции – кюпюра ЕА
№ 000004, А А № 150001 до А А № 200000; 122 950
акции в една кюпюра – кюпюра ЕБ № 000005,
А А № 200001 до А А № 322950; 150 000 акции
в една кюпюра по 150 000 акции – кюпюра ЕВ
№ 000006, А А № 322951 до А А № 472950; 150 000
акции в една кюпюра по 150 000 акции – кюпюра
ЕВ № 000007, А А № 472951 до А А № 622950, да
заяви по настоящото дело правата си върху тези
ценни книжа най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 27.09.2018 г. от 11 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Д жузепе
Джуриато, роден на 24.09.1937 г., граж данин
на Република Италия, за обезсилване на тези
акции. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книжа ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се извършват
никакви плащания по гореописаните ценни
книжа. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 27.09.2018 г. от 11 ч., за когато да се
призове молителят Джузепе Джуриато, роден на
24.09.1937 г., гражданин на Република Италия.
5750
Софийският районен съд, 120 състав, призовава Кирил Янков Чалков, с последен известен
адрес София, кв. Младост, бл. 336, вх. 2, ет. 8,
ап. 63, да се яви в съда на 17.09.2018 г. в 11,30 ч.
като ответник по гр.д. № 69878/2014 г., заведено
от Мустафа Хюсейн Хюсейн. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
5751
Софи йск и ят г ра дск и с ъд п рек ратя ва на
основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа
партия „Народняшка земеделска партия Никола
Петков“, регистрирана по ф.д. № 2717/2005 г.
на СГС, със седалище София, район „Сердика“,
бул. Мария-Луиза № 84.
5798
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
74. – „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, завършваща на 31.12.2017 г.

Приходи от управление на:
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професионален пенсионен фонд
Печалби от преоценка и операции с финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Приходи от лихви от финансови активи
Други приходи
Общо приходи от дейността
Разходи за персонала
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за материали и външни услуги
Разходи за амортизации
Други разходи за дейността
Общо разходи за дейността
Печалба преди данък върху печалбата
Разход за данък върху печалбата
Нетна печалба за годината
Други компоненти на всеобхватния доход, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:
Последващи оценки на задължения по пенсионни планове с дефинирани
доходи
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

13,627
1,525
955
16,107

12,655
1,156
920
14,731

473
295
9
16,884
(4,226)
(850)
(4,170)
(221)
(438)
(9,905)
6,979
(518)
6,461

845
431
3
16,010
(3,588)
(860)
(4,356)
(374)
(510)
(9,688)
6,322
(539)
5,783

(36)
(36)
6,425

29
29
5,812

ОТЧЕТ
за финансовото състояние за годината, завършваща на 31.12.2017 г.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Вземания от пенсионни фондове
Други активи
Отсрочени данъчни активи
Машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Общо активи
Пасиви
Задължения
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни посредници
Задължения към свързани лица
Задължения към доставчици
Задължения за данък върху печалбата
Данъчни и други задължения
Пенсионен резерв

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

15,511

14,821

14,076
1,411
144
90
517
293
32,042

12,156
1,689
102
31
507
312
29,618

580
278
156
229
37
102
1,382
90

539
262
98
164
52
102
1,217
54
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Общо пасиви
Капитал и резерви
Основен акционерен капитал
Резерв за гарантиране на минимална доходност
Законови резерви
Резерви за плащане на база акции
Неразпределена печалба
Общо капитал и резерви
Общо пасиви капитал и резерви

2017 г.,
хил. лв.
1,472

2016 г.,
хил. лв.
1,271

11,600
11,794
1,160
1,302
4,714
30,570
32,042

11,600
10,054
1,160
1,125
4,408
28,347
29,618

ОТЧЕТ
за промените в капитала и резервите за годината, завършваща на 31.12.2017 г.

Салдо на 1 януари
2016 г.
Промени през 2016 г.:
Нетна печалба за годината
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо вс е о бх ват ен
доход
Нетно изменение на
резерва за гарантиране на минимална
доходност
Разпределение на печалбата за дивиденти
Плащане на база акции
Салдо на 31 декември
2016 г.

С а л до на 1 я н уари
2017 г.
Промени през 2017 г.:
Нетна печалба за годината
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината
Нетно изменение на
резерва за гарантиране
на минимална доходност
Разпределение на печалбата за дивиденти
Плащане на база акции
Салдо на 31 декември
2017 г.

Основен
капитал,
хил. лв.

Неразпределена
печалба,
хил. лв.

Резерв за
гарантиране
на минимална доходност,
хил. лв.

Законови
резерви,
хил. лв.

11,600

2,987

8,650

1,160

917

25,314

-

5,783

-

-

-

5,783

-

29

-

-

-

29

-

5,812

-

-

-

5,812

-

(1,404)

1,404

-

-

-

-

(2,987)

-

-

-

(2,987)

-

-

-

-

208

208

11,600

4,408

10,054

1,160

1,125

28,347

Основен
капитал,
хил. лв.

Неразпределена
печалба,
хил. лв.

Законови
резерви,
хил. лв.

Резерви за
плащане на
база акции,
хил. лв.

Общо
капитал и
резерви,
хил. лв.

11,600

4,408

10,054

1,160

1,125

28,347

-

6,461

-

-

-

6,461

-

(36)

-

-

-

(36)

-

6,425

-

-

-

6,425

-

(1,740)

1,740

-

-

-

-

(4,379)
-

-

-

177

(4,379)
177

11,600

4,714

11,794

1,160

1,302

30,570

Резерв за
гарантиране
на минимална доходност,
хил. лв.

Резерви за
плащане на
база акции,
хил. лв.

Общо
капитал и
резерви,
хил. лв.
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ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, завършваща на 31.12.2017 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени такси от пенсионните фондове
Платени такси на пенсионни фондове
Постъпили средства в пенсионен резерв
Плащания за персонала и за социално осигуряване
Платени комисиони на осигурителни посредници
Плащания към доставчици
Плащания за покупка на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Постъпления от лихви
Платени дивиденти
(Плащания)/постъпления от сделки с чуждестранна валута
Платен данък върху печалбата
Платени други данъци
Други парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Продажба на дълготрайни активи
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

16,382
36
(3,847)
(834)
(4,317)
29,977
(31,393)
265
(4,379)
(1)
(592)
(288)
(103)
906

14,411
(173)
14
(3,113)
(830)
(4,691)
(26,613)
28,300
359
(2,987)
(8)
(710)
(314)
(80)
3,565

(223)
7
(216)
690
14,821
15,511

(470)
(470)
3,095
11,726
14,821

Съставител:
Г. Бозаджиева
Съгласно доклад на независимите одитори:
„КПМГ Одит“ – ООД, рег. № 045
„АФА“ – ООД, рег. № 015

Гл. изп. директор:
Н. Стойков

74а. – „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, завършваща
на 31.12.2017 г.

Нетни финансови печалби/(загуби) от управление на финансови активи:
Нетни печалби от преоценка на финансови активи
Нетни печалби/(загуби) от сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни загуби от сделки с чуждестранна валута
Обезценка на вземания
Други финансови разходи
Общо нетни финансови приходи
Такси и удръжки от осигурителни вноски за управляващото дружество
Оперативен резултат
Промяна в осигурителните вноски
Увеличения
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

8,012
145
1,554
956
(65)
(64)
10,538
(1,521)
9,017

5,883
(69)
1,347
644
(88)
(138)
(43)
7,536
(1,156)
6,380

14,507

11,692

357
14,864

381
12,073
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Намаления
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени в
други пенсионни фондове
Други намаления
Общо намаления
Общо
Общо изменение в нетните активи на разположение на осигурените лица
Нетни активи на разположение на осигурените лица
В началото на годината
В края на годината

БРОЙ 51
2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

(4,303)

(4,819)

(434)
(6)
(4,743)
10,121
19,138

(262)
(18)
(5,099)
6,974
13,354

120,360
139,498

107,006
120,360

ОТЧЕТ
за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември 2017 г.
2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
9,413
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, в това число:
130,162
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България
25,033
Български корпоративни облигации
703
Чуждестранни държавни ценни книжа
43,067
Чуждестранни корпоративни ценни книжа
7,109
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
54,250
Деривативни финансови инструменти
50
Общо активи
139,625
Пасиви
Задължения към управляващото дружество
95
Други задължения
32
Общо пасиви
127
Нетни активи на разположение на осигурените лица
139,498
ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2017 г.
2017 г.,
хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Получени вноски за осигурени лица
Изплатени средства на осигурени лица
Изплатени средства на пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Средства на осигурени лица, прехвърлени към други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Продадени финансови активи
Придобити финансови активи
Други парични потоци
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност
Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Г. Бозаджиева
Съгласно доклад на независимите одитори:
„КПМГ Одит“ – ООД, рег. № 045
„АФА“ – ООД, рег. № 015

14,507
(4,178)
(20)
357
(434)
(1,740)
1,300
979
141,216
(167,738)
(102)
(15,853)
(15,853)
25,266
9,413

25,266
95,362
22,237
1,518
34,669
1,390
35,548
67
120,695
313
22
335
120,360

2016 г.,
хил. лв.
11,692
(4,670)
(20)
381
(262)
(831)
1,435
711
132,683
(122,385)
(157)
18,577
18,577
6,689
25,266
Гл. изп. директор:
Н. Стойков
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74б. – „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, завършваща
на 31.12.2017 г.

Нетни финансови печалби/(загуби) от управление на финансови активи:
Нетни печалби от преоценка на финансови активи
Нетни печалби/(загуби) от сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни загуби от сделки с чуждестранна валута
Обезценка на вземания
Други финансови разходи
Общо нетни финансови приходи
Такси и удръжки от осигурителни вноски за управляващото дружество
Оперативен резултат
Промяна в осигурителните вноски
Увеличения
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Други увеличения
Общо увеличения
Намаления
Изплатени пенсии на осигурени лица и пенсионери
Върнати средства на Националния осигурителен институт за осигурени
лица по чл. 69б от КСО
Средства за превеждане на НОИ за лица променили осигуряването си
по реда на чл. 4в от КСО
Средства на осигурени лица, преминали в други пенсионни фондове
Други намаления
Общо намаления
Общо
Общо изменения в нетните активи на разположение на осигурените лица
Нетни активи на разположение на осигурените лица
В началото на годината
В края на годината

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

4,046
29
882
474
(135)
(30)
5,266
(955)
4,311

2,822
(43)
778
383
(46)
(39)
(19)
3,836
(920)
2,916

7,938

7,911

2,861
10,799

3,302
1
11,214

(456)

(348)

(1,617)

(1,457)

(275)
(3,989)
(1)
(6,338)
4,461
8,772

(284)
(3,359)
(2)
(5,450)
5,764
8,680

68,037
76,809

59,357
68,037

ОТЧЕТ
за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2017 г.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, в това число:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България
Български корпоративни облигации
Чуждестранни държавни ценни книжа
Чуждестранни корпоративни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Деривативни финансови инструменти
Общо активи

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

8,291

15,389

68,682
14,614
252
23,709
3,989
26,118
35
77,008

52,935
13,609
758
19,197
1,055
18,316
34
68,358

С Т Р.
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Пасиви
Задължения към управляващото дружество
Текущи задължения по превеждане на средства на лица, избрали да
променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

БРОЙ 51
2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

84

96

115
199
76,809

225
321
68,037

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2017 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени вноски за осигурени лица
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица от/към други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Продадени финансови активи
Придобити финансови активи
Други парични потоци
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност
Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

7,938
(2,459)
(1,128)
(967)
767
480
61,177
(72,906)
(7,098)
(7,098)
15,389
8,291

7,911
(1,866)
(57)
(905)
808
387
54,980
(49,752)
1
11,507
11,507
3,882
15,389

Съставител:
Г. Бозаджиева
Съгласно доклад на независимите одитори:
„КПМГ Одит“ – ООД, рег. № 045
„АФА“ – ООД, рег. № 015

Гл. изп. директор:
Н. Стойков

78в. – „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, завършваща
на 31.12.2017 г.

Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни печалби от преоценка на финансови активи
Нетни печалби/(загуби) от сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни загуби от сделки с чуждестранна валута
Обезценка на вземания
Други финансови разходи
Общо нетни финансови приходи
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Оперативен резултат
Промяна в осигурителните вноски
Увеличения
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Възстановени средства на осигурени лица
Други
Общо увеличения

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

54,646
564
12,256
5,844
(1,823)
(408)
71,079
(13,627)
57,452

34,405
(1,109)
10,802
4,755
(623)
(211)
(306)
47,713
(12,655)
35,058

116,456

110,591

38,463
29
1
154,949

32,945
4
143,540
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Намаления
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени в
други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към пенсионен резерв
Прехвърляне на средства на осигурени лица
Други намаления
Общо намаления
Общо
Общо изменение в нетните активи на разположение на осигурените лица
В началото на годината
В края на годината

С Т Р. 9 5   
2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

(1,445)

(1,230)

(42,835)
(36)
(2,890)
(47,206)
107,743
165,195
937,320
1,102,515

(36,578)
(14)
(9,068)
(2)
(46,892)
96,648
131,706
805,614
937,320

ОТЧЕТ
за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31 декември 2017 г.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, в това число:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България
Български корпоративни облигации
Чуждестранни държавни ценни книжа
Чуждестранни корпоративни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Деривативни финансови инструменти
Общо активи
Пасиви
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2017 г.,
хил. лв.

2016 г.,
хил. лв.

118,879

231,429

985,370
206,436
6,384
345,840
56,792
369,918
528
1,104,777

708,296
181,502
12,490
267,657
12,011
234,636
436
940,161

1,232
1,030
2,262
1,102,515

1,280
1,561
2,841
937,320

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2017 г.
2017 г.,
хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Получени вноски за осигурени лица
Изплатени средства на пенсионери и осигурени лица
Средства на осигурени лица прехвърлени от/към други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Продадени финансови активи
Придобити финансови активи
Преведени средства за пенсионен резерв
Други парични средства
Нетни парични потоци от (използвани в)/от оперативна дейност
Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Г. Бозаджиева
Съгласно доклад на независимите одитори:
„КПМГ Одит“ – ООД, рег. № 045
„АФА“ – ООД, рег. № 015
5726

116,456
(4,869)
(4,372)
(13,674)
10,620
5,930
860,522
(1,083,157)
(36)
30
(112,550)
(112,550)
231,429
118,879

2016 г.,
хил. лв.
110,591
(10,018)
(3,633)
(12,503)
11,324
4,855
815,374
(726,688)
(14)
4
189,292
189,292
42,137
231,429
Гл. изп. директор:
Н. Стойков

С Т Р.
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14. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен к л уб по електронен спорт – Левски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
4.08.2018 г. в 10 ч. в София, бул. Джавахарлал
Неру № 28, Силвър център, офис 62, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за 2017 г.; 2.
приемане на отчета за дейността за 2017 г.; 3.
календарен план за 2018 г.; 4. промяна на устава
на сдружението; 5. приемане на нови членове;
6. избор на управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ше се проведе на същото място, същия ден и
при същия дневен ред от 11,30 ч.
5774
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Университетски спортен клуб – Технически университет София“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
9.10.2018 г. в 17 ч. в София, в зала 319 на спортния
комплекс на Техническия университет – София,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на Университетски спортен клуб – Технически

ВЕСТНИК
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университет София; 2. актуализиране на списъчния състав на общото събрание; 3. избор на
управителен съвет на Университетски спортен
клуб – Технически университет София; 4. избор на председател на Университетски спортен
клуб – Технически университет София; 5. разни.
При липса на кворум общото събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5747
88. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб „Спортист“ – с. Кайнарджа,
област Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.08.2018 г. в 14 ч. в
заседателната зала на Община Кайнарджа при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителният съвет през 2017 г.; 2. отчет на контролният съвет за 2017 г.; 3. избор на ръководни
органи на клуба; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5837

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
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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