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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Кодекса за социално осигуряване, приет от 44-то Народно
събрание на 20 юли 2018 г.
Издаден в София на 30 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от
2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21,
38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39,
76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34,
56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41,
52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35,
41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43,
49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение
№ 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45
от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7,
21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15,
20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от
2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15
от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17,
30, 46 и 53 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 69б ал. 4 се изменя така:
„(4) Ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3,
бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1,
т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се
пенсионират не по-рано от навършване на
45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г.
и ако имат сбор от осигурителен стаж и
възраст 90 и 10 години осигурителен стаж,
положен при условията на чл. 104, ал. 3. От
31 декември 2017 г. възрастта се увеличава
от първия ден на всяка следваща календарна
година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари
2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 юли 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7218

УК АЗ № 199
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на помощни услуги в подкрепа
на изготвянето на Планове за управление на
речните басейни и на Планове за управление
на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната
среда и водите и Международната банка за
възстановяване и развитие, приет от 44-то
Народно събрание на 26 юли 2018 г.
Издаден в София на 30 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на
изготвянето на Планове за управление на
речните басейни и на Планове за управление
на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната
среда и водите и Международната банка за
възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на помощни услуги
в подкрепа на изготвянето на Планове за
управление на речните басейни и на Планове
за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на
околната среда и водите и Международната
банка за възстановяване и развитие.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7349
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УКАЗ № 200
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет
от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г.,
повторно приет на 26 юли 2018 г.
Издаден в София на 30 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88,
94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110
от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18,
50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г.,
бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61
от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96
от 2017 г. и бр. 7 и 8 от 2018 г.)
§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Продажбата на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50
на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала,
се извършва чрез електронна платформа за
продажба на имоти.
(2) При продажбата на имоти – частна
държавна собственост, извън тези по ал. 1,
областните управители по местонахождението
на имота използват електронната платформа
по ал. 1.
(3) Министерският съвет приема наредба
за електронната платформа за продажба на
имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.“
§ 2. В чл. 28, ал. 9 се създава изречение
четвърто: „Във всички случаи продажбата чрез
търг се извършва чрез електронната платформа
по чл. 3а, ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
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от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) в чл. 44 се
правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При
продажбата се използва електронната платформа по чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При
продажбата областният управител използва
електронната платформа по чл. 3а, ал. 1 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол.“
§ 4. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от
2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от
2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42,
47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г.
и бр. 7, 38 и 57 от 2018 г.) в чл. 36ж се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 навсякъде числото „150“, думите
„най-високата“ и числото „12“ се заменят съответно със „100“, със „средната аритметична“
и с „6“.
2. В ал. 6 числото „100“ се заменя с „50“,
думите „най-високата“ се заменят със „средната
аритметична“, а накрая думите „12 месеца“ се
заменят с „6 месеца“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За задълженията по ал. 1 не се внася
обезпечение, когато търговците и производителите по ал. 1 са изпълнили едновременно
следните условия за текущия месец:
1. до 20-о число нямат дължими и/или
просрочени задължения към фонда;
2. са внесли авансово до 25-о число по
банкова сметка на фонда средства в размер на
средноаритметичната стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по
чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа
енергия, продадено от тях на крайни клиенти,
за предходните 6 месеца;
3. до 25-о число са уведомили фонда, че са
внесли средствата по т. 2.“
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Фондът проверява изпълнението на
условията по ал. 7 и при неизпълнение уведомява съответния търговец или производител да
внесе обезпечението по ал. 3 в 7-дневен срок
от уведомяването.“
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5. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
6. Създава се ал. 11:
„(11) Уведомяването по ал. 7, 8 и 9 се извършва по електронен път с електронен подпис.“
§ 5. В 30-дневен срок от влизането в сила
на този закон търговците и производителите
по чл. 36ж, ал. 1 от Закона за енергетиката,
които 12 поредни месеца преди влизането в
сила на този закон са заплатили цената и/или
компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от
Закона за енергетиката, представят пред Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“
удостоверения за липса на задължения за „цена
задължение към обществото“, издадени от обществения доставчик. В този случай се прилага
чл. 36ж, ал. 6 от Закона за енергетиката, освен
ако са изпълнени условията на чл. 36ж, ал. 7
от същия закон.
§ 6. В едногодишен срок от обнародването
на този закон Министерският съвет:
1. приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски
дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала;
2. привежда в съответствие подзаконовите
нормативни актове по прилагането на закона.
§ 7. Този закон влиза в сила от обнародването
му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, 2
и 3, които влизат в сила в едногодишен срок от
обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г. и на 26 юли 2018 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7360

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 201
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс, приет
от 44-то Народно събрание на 25 юли 2018 г.
Издаден в София на 31 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 25 юли 2018 г.
Уважаеми народни представители,
Подкрепям необходимостта от усъвършенстване на Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), защото дефицитът на справедливост се
усеща най-отчетливо при взаимоотношенията
на гражданите и юридическите лица с държавните органи. С приетия Закон за изменение и
допълнение на Административнопроцесуалния
кодекс (ЗИД АПК) са направени стъпки в
правилна посока по отношение на практическото прилагане на електронното управление и
електронното правосъдие, на административния
договор и на защитата срещу неоснователни
действия и бездействия на администрацията.
Независимо от това, не мога да се съглася с
отделни разпоредби от ЗИД АПК, които отдалечават уредбата от основни конституционни
начала, деформират традиционни принципи
и постижения на административния процес
и в крайна сметка ще доведат до намаляване
интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове,
издавани от позицията на власт и изискващи
подчинение.
Като държавен глава се ръководя от разбирането, че съдебният контрол върху актовете на
изпълнителната власт е особено важна проекция
на принципа за разделението на властите и носеща конструкция в системата от гаранции за
правовата и демократична държава. Ето защо
съм длъжен да се противопоставя на всеки
опит за законова уредба, който отслабва способността на административното правосъдие
да бъде защитник на обикновения човек срещу
незаконосъобразните действия и произвола на
държавните органи.
1. Правилата за подсъдността трябва да бъдат
пределно ясни, за да знаят жалбоподателите
към кой съд да се обърнат и за да се избегнат
спорове за подсъдност между съдилищата. Приетата със ЗИД АПК уредба на подсъдността не
съответства изцяло на тези изисквания.
Направеното с § 28 допълнение в чл. 132,
ал. 2, т. 2 АПК създава проблеми с родовата
подсъдност. От една страна, не са идентифицирани ясно актовете на Министерския съвет,
министър-председателя, заместник министърпредседателите и министрите, които Върховният
административен съд (ВАС) разглежда като
първа инстанция. С Решение № 8 от 2018 г. на
Конституционния съд се изяснява смисълът
на чл. 125, ал. 2 от Конституцията, но това не
замества необходимата законова уредба. От
друга страна, изразът „в случаите, предвидени
в закон“ създава впечатление за втора хипотеза
на изключение от правилото, че актовете на
Министерския съвет, министър-председателя,
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заместник министър-председателите и министрите се разглеждат като първа инстанция от
ВАС. Това излиза извън тълкуването на Конституционния съд. Приетата уредба за родовата
подсъдност създава правна несигурност и може
да доведе до множество спорове за подсъдност.
С § 29, т. 1 от ЗИД АПК се променя принципът за местната подсъдност при оспорване
на индивидуални административни актове.
Като критерий за определяне на компетентния
административен съд се въвежда постоянният адрес на физическото лице жалбоподател.
Правилата за местната подсъдност следва да
гарантират както връзката на делото с района
на съответния съд, така и подходяща и за двете
страни достъпност до този съд. Приетата уредба не отчита хипотезата на физически лица с
настоящ адрес, различен от постоянния, което
може да е затруднение за тях и за административните органи, чието седалище е различно от
постоянния адрес на жалбоподателя. В тези
случаи и двете страни ще бъдат принудени
да пътуват до административния съд, в чийто
съдебен район е постоянният адрес на жалбоподателя. При едновременно разглеждане на
дела в различни административни съдилища
държавните органи ще трябва да командироват
навсякъде свои процесуални представители.
Това ще увеличи разходите на администрациите, които директно или индиректно ще бъдат
за сметка на данъкоплатците. Освен това промяната може да доведе до отлагане на дела в
разрез с принципа за бързина и процесуална
икономия, прогласен в чл. 11 от АПК. За тази
промяна, направена чрез предложение между
първо и второ гласуване на законопроекта,
няма финансови разчети. Изтъкнатият мотив
за по-равномерно натоварване на административните съдилища не следва да е за сметка
на повишаване на разходите за достъп до
правосъдие. По тези съображения смятам, че
новата местна подсъдност не дава достатъчно
гаранции за по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие.
2. Не съм съгласен с направеното в § 55
изменение на чл. 217, ал. 2 АПК относно закритите заседания в касационното производство.
Публичността на съдебните заседания е толкова
съществен принцип на правораздавателната
дейност, че конституционният законодател изрично го е прогласил в чл. 121, ал. 3. Проекция
на този принцип има във всички процесуални
закони (чл. 12 от АПК, чл. 11 от ГПК, чл. 20
от НПК), както и в чл. 5, ал. 2 от Закона за
съдебната власт. Правото на всеки човек на
публично разглеждане на неговото дело е
изрично посочено в чл. 10 от Всеобщата декларация за правата на човека и в чл. 6, ал. 1
от Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи (КЗПЧОС). Принципът
за публичността на съдебните заседания има
двояко значение. От една страна, той е гаранция
за справедлив процес, в който страните имат
право не само лично да участват, но и да са

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

защитени срещу администриране на правосъдието на тъмно, без обществено наблюдение.
От друга страна, този принцип е гаранция за
реализиране правото на гражданите да получават и разпространяват информация, предвидено
в чл. 41, ал. 1 от Конституцията и чл. 10, ал. 1
от КЗПЧОС.
Действително чл. 121, ал. 3 от Конституцията
допуска със закон да се предвиждат закрити
заседания. Тази възможност обаче представлява изключение от принципа за публичност и
трябва да се използва пропорционално, когато
е налице необходимост с оглед защита на друга
конституционна ценност. Като поставя разглеждането на делото от тричленен състав на ВАС в
открито заседание в зависимост от преценката
на съдията-докладчик или от направено от
страните изрично искане, променената разпоредба на чл. 217, ал. 2, изр. трето и четвърто
от АПК всъщност превръща публичността от
правило в изключение.
3. С регламентираните в § 57 такси в
касационното производство се ограничават
съществено процесуалните възможности за
пълноценна защита на гражданите и юридическите лица срещу незаконосъобразни актове на
администрацията. Несъмнено видът и размерът
на съдебните такси са част от гаранциите за
достъп до правосъдие. Приемам, че сегашните
съдебни такси се нуждаят от актуализация, но
увеличението на простите такси в касационното
производство е драстично (14 пъти за физически
и юридически лица и 74 пъти за юридически
лица с нестопанска цел) и не съответства на икономическата ситуация и доходите в България.
Вносителите на законопроекта отчитат само
очакваното увеличение на приходите в бюджета
на ВАС и на административните съдилища.
Липсва обаче ясен механизъм за определяне
на новите размери и анализ за финансовото
отражение на въведените по-високи такси за
гражданите, бизнеса и бюджетните организации, тъй като последните също могат да са
касатори. Няма аргументи и защо например
дружествата, предоставящи водоснабдителни,
топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни услуги, ще
заплащат прости такси в размери като гражданите, а юридическите лица с нестопанска цел
ще заплащат такси като търговски дружества.
Така увеличените прости такси ще са практическа пречка за упражняване на процесуалните
права на значителна част от гражданите и
юридическите лица. Дори редуцираната такса по дела за пенсионно, здравно и социално
осигуряване е увеличена 5 пъти в сравнение с
действащата досега.
Въвеждането на пропорционални такси за
„определяем материален интерес“ в касационното производство по административни дела не
държи сметка за спецификата на тези дела. В
административното правосъдие на преден план
е пряката защита на нарушената законност при
осъществяване на държавното управление, а не
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материалният интерес. Законността не е услуга, която една правова държава предоставя на
гражданите, а необходимо условие за нейното
съществуване. В този смисъл въвеждането на
пропорционални такси, които са типични за
гражданското правораздаване, е несъвместимо
с административното правосъдие, при което
споровете са за незаконосъобразно осъществяване на държавно управление. Затова пропорционалните такси не могат да бъдат принцип
в касационното производство по АПК. Прилагането им, особено при липсата на легална
дефиниция на понятието „определяем материален интерес“, ще доведе до правна несигурност
и до противоречива съдебна практика. Поради
това оспорвам и въвеждането със ЗИД АПК на
пропорционални такси в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (§ 79, т. 4) и в Закона
за опазване на околната среда (§ 111). Особено
тревожна е промяната в Закона за опазване на
околната среда, където размерът на таксата за
касационно обжалване на решението по оценка
на въздействието върху околната среда е оставен
изцяло на преценката на съда. Въвеждането на
пропорционална такса освен това ще направи
тези производства недостъпно скъпи, което не
съответства на чл. 9 от Конвенцията за достъпа
до информация, участието на обществеността
в процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда.
Със ЗИД АПК за първи път размер на съдебни такси се определя в закон. Този подход
не отчита присъщата динамика в размера на
таксите, които са в зависимост от доходите.
Това е причината досега таксите за съдебните
производства по административни и граждански
дела да се предвиждат в тарифа на Министерския съвет. Определянето им с § 57, 61 и
67 на ЗИД АПК лишава гражданите и юридическите лица от възможността да оспорват
размера на тези такси, с каквато разполагат
при регламентирането им в акт на Министерския съвет. Като се има предвид, че размерът
на таксите в касационното производство (не
само по административни, но и по граждански
дела) представлява 50 на сто от размера на
таксите в първоинстанционното производство,
определените с § 57 могат да бъдат аргумент
за съществено увеличение на таксите и в първоинстанционното производство.
Въвеждането на пропорционални такси,
както и драстичното увеличаване на простите
такси в касационното производство, са в дисонанс с природата и целта на административното
правосъдие – да гарантира защитата на послабата страна – гражданин или юридическо
лице, срещу незаконосъобразните актове на
администрацията. Не се отчита изискването
на чл. 60, ал. 1 от Конституцията таксите да са
съобразени с доходите на гражданите, с което
се ограничава правото на защита по чл. 56 от
Конституцията. Размерът на определените такси
може да представлява бариера за значителен
брой граждани и юридически лица, поради
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което самата същност на правото на защита
ще бъде нарушена. В този смисъл приетият
закон е проблематичен и по отношение на
чл. 6, ал. 1 от КЗПЧОС.
4. Както и по друг повод съм изразявал
позиция, правото на жалба в първоинстанционните производства по АПК и правото на
касационно обжалване в тяхното единство
съставляват правото на административно
правосъдие. Касационното обжалване е част
от правото на защита, което вече не е срещу
порочния административен акт, а срещу постановеното незаконосъобразно съдебно решение.
Премахването на касационната инстанция в
съдебните производства по административни
дела, които и без това са двуинстанционни,
несъмнено отслабва защитата на засегнатите
права на граждани и юридически лица. Това
не съответства на правото на защита (чл. 56
от Конституцията) и на правото на съдебна
защита на гражданите и юридическите лица
във всички стадии на процеса (чл. 122, ал. 1
от Конституцията).
4.1. Ограничаването на правото на защита
само до една съдебна инстанция може да бъде
оправдано само ако се налага, за да балансира
с друга конституционна ценност. С някои от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИД АПК този баланс е нарушен. Нещо повече, липсата на втора – касационна, инстанция
ще застраши конституционно признати права,
което е недопустимо.
Такъв е случаят с § 113, т. 5, буква „б“, изр.
последно относно чл. 75, ал. 9 от Закона за
подземните богатства. Предвиждането само
на една съдебна инстанция при спорове за
принудително отчуждаване на частни имоти за
нуждите на проучването и добива на подземните богатства и за отмяна на принудителното
отчуждаване не гарантира надеждна защита на
правото на собственост, както изисква чл. 17,
ал. 1 от Конституцията. Необжалваемостта
на първоинстанционното решение във връзка
с изпълнението на задължението на титуляри
на разрешения за търсене и проучване или
на концесионери може да се яви пречка за
предприемане на всички необходими мерки за
възстановяване на уврежданията на земята. Това
не съответства на задълженията на държавата
да осигури опазването на околната среда (чл. 15
от Конституцията) и да гарантира правото на
гражданите на здравословна и благоприятна
околна среда (чл. 55 от Конституцията).
С § 114, т. 3 от ЗИД на АПК се изключва
касационната инстанция при оспорване на
отказа за предоставяне на правна помощ от
Националното бюро за правна помощ. Това
не гарантира осигуряването и предоставянето
на ефективна правна помощ и е несъвместимо с естеството на правото на защита като
основно право на гражданите съгласно чл. 56
от Конституцията.
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Възразявам и срещу необжалваемостта
на първоинстанционните съдебни решения
по спорове за обезщетения при временна
неработоспособност и трудоустрояване, за
обезщетения за майчинство, за обезщетения
за безработица (§ 124, т. 2 ЗИД АПК), както и
по спорове за социални помощи (§ 130). Това
са все случаи, които засягат хора в затруднено
положение. Една правова държава, която също
е и социална, трябва да осигури в пълна мяра
защитата на техните права, още повече когато
тези права са признати и гарантирани в чл. 47,
ал. 2 и чл. 51, ал. 1 и 2 от Конституцията.
Едноинстанционното производство, въведено
с § 133 ЗИД АПК по отношение на помощите
по Закона за семейните помощи за деца, не
съответства на задължението на държавата
да подпомага родителите при отглеждането и
възпитанието на техните деца по чл. 47, ал. 1
от Конституцията.
С отпадането на касационното оспорване
на съдебни решения, свързани с достъпа до обществена информация (§ 125, т. 3), се отслабват
гаранциите за правото на информация, определяно не без основание като основа на всички
други права. Освен конституционно признато
това право е част от правата по Хартата на
основните права на Европейския съюз (чл. 11),
по КЗПЧОС (чл. 10) и по Международния пакт
за гражданските и политическите права (чл. 19).
Значението на правото на информация, което
е част от комуникационните права, е отчетено
и от Конституционния съд. Според Решение
№ 7 от 1996 г. това право стои в основата на
демократичния процес и съдейства за осъществяването на контрол върху дейността на
държавните органи.
4.2. Освен намаляване интензитета на
защитата на накърнени права на граждани и
юридически лица премахването на касационната инстанция има и друго измерение. Когато
първоинстанционното съдебно решение е в
полза на жалбоподателя, държавният орган ще
бъде лишен от възможността да го оспорва.
Така липсата на касационна инстанция ограничава адекватната защита на обществения
интерес, който държавните органи са длъжни
да отстояват. В тази връзка не съм съгласен
с направените с § 109, т. 1, 2 и 3 ЗИД АПК
промени, които изключват касационната инстанция по много важни въпроси, свързани със
земеделските земи. Промяната по изключение
на предназначението на земеделските земи
следва да преминава през всички фази на съдебния контрол. Това произтича от характера
на земята като благо от най-висш порядък за
цялото общество. Отпадането на касационната
инстанция при промяна на предназначението
на земеделски земи не съответства на предвидената в чл. 21 от Конституцията особена
закрила на земята, която закрила несъмнено
включва и контрола за законност, когато се
променя по изключение предназначението на
земеделските земи.
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Не подкрепям предвиденото в § 79, т. 3 ЗИД
АПК ограничаване на съдебния контрол според
размера на установени с ревизионен акт публични задължения. В областта на данъчното и
осигурителното право е необходима по-висока
степен на защита както на частния, така и на
обществения интерес, независимо от размера на
публичното вземане. Предвидената едноинстанционност ще ограничи пълноценната защита
на голям брой физически и юридически лица.
Тя ще се отрази неблагоприятно и на приходите в бюджета, когато първоинстанционното
решение не е в полза на приходната агенция.
Няма да има механизъм за оспорване на това
решение, респ. за събиране на публичните
вземания, изключени от касация единствено
поради своя размер.
5. Не мога да подмина начина, по който ЗИД
АПК беше приет. Между двете гласувания на
законопроекта значителна част от постъпилите предложения бяха от самите вносители на
законопроекта. Без да оспорвам възможността
да се правят предложения по приетия на първо гласуване законопроект, следва да се има
предвид, че Конституционният съд в Решение
№ 8 от 2010 г. посочва, че вносителят на законопроекта няма право да прави предложения
върху своя собствен законопроект. Освен това
повече от половината от преходните и заключителните разпоредби са предложени почти
една година след изтичане на определения от
самото Народно събрание срок за предложения
между първо и второ гласуване. По този начин
не само се удължава срокът за предложения,
но и се постига ефект, при който народните
представители не са равнопоставени. Съгласно
чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
такива предложения могат да правят не всички
народни представители, а само членовете на
комисията, която е водеща по законопроекта.
Така без необходимата публичност и без възможност за реакция на засегнатите лица бяха
приети няколко разпоредби, срещу които имам
възражения, включително и по съществото на
направените промени.
Считам, че създаденият с § 124, т. 1 ЗИД АПК
чл. 69г в Кодекса за социалното осигуряване
(КСО) е неприемлив. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено
осигуряване се отпускат при настъпване на
осигурителния риск „старост“ и при условие, че
лицето има определения от закона осигурителен
стаж. За всички осигурени лица е въведено
изискване за определена минимална възраст,
след навършването на която може да бъде
отпусната пенсия. С чл. 69г, като изключение
от прогласения в чл. 3, т. 3 от КСО принцип
на равнопоставеност на осигурените лица, се
предвижда придобиване на право на пенсия в
пълен размер от съдии, прокурори и следователи
без изискване за възраст. Необяснимо е защо
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правилото на чл. 69г ще се прилага само за
магистрати, които към 31 декември 2018 г. имат
поне 35 години общ юридически стаж, от които
поне две трети осигурителен стаж в органите
на съдебната власт, но не и за магистрати, за
които тези изисквания ще са налице след тази
дата. Това прави разпоредбата проблематична
с оглед на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Разпоредбата на § 148, т. 1 ЗИД АПК, с която се създава чл. 123а в Закона за съдебната
власт, е нецелесъобразна. Командироването
на съдия от ВАС или от административните
съдилища, и то за срок 1 година, за да наблюдава практиката на Съда на Европейския
съюз, на Общия съд на Европейския съюз и
на Европейския съд по правата на човека, е
несъвместимо със способите, по които те информират за дейността си. На официалните
сайтове и на трите съдилища има достатъчно и
своевременна информация за техните решения,
която е достъпна за всички магистрати. Няма
никаква финансова обосновка колко ще струва
прилагането на тази разпоредба предвид това, че
седалищата на тези съдилища са в Люксембург и
в Страсбург. След като се увеличават драстично
таксите на гражданите и организациите, за да
се подпомогне бюджетът на съдебната власт,
е недопустимо неефективното му разходване.
Съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за
правата на човека, който приема, че държавата
не трябва да поставя правни и практически
пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават
разходите за правосъдие с приетата местна
подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното
производство и премахват касационната инстанция в специални закони, част от разпоредбите
в ЗИД АПК поставят именно такива пречки.
Тези разпоредби ще намалят способността на
административното правосъдие да бъде сред
основните фактори, които гарантират баланса
и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е
застрашен правовият и демократичен характер
на съвременната държава.
Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за
ново обсъждане § 28, § 29, т. 1, § 55 относно
чл. 217, ал. 2, изр. трето и четвърто и ал. 4, § 57,
§ 61, § 67, § 79, т. 3 и 4, § 109, т. 1, 2 и 3, § 111,
§ 113, т. 5, буква „б“ относно чл. 75, ал. 9, изр.
последно, § 114, т. 3, § 124, § 125, т. 3, § 130,
§ 133 и § 148, т. 1 от Закона за изменение и
допълнение на Административнопроцесуалния
кодекс, приет на 25 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
7424
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от
2017 г. (ДВ, бр. 51 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12, т. 1 думите „2 и“ се заличават.
§ 2. В чл. 31, ал. 6 думите „осиновителка
на дете от 2-“ се заменят с „осиновителката/
осиновителя на дете“.
§ 3. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) При заболяване на майката по
чл. 31, ал. 1, настъпило в периода на остатъка на отпуска за раждане, на лицето, което
ще ползва отпуск по чл. 167 от КТ, се издава
и болничен лист за периода до изтичане на
срока по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) Болничният лист се издава за срока
по чл. 31, ал. 2, но за не повече от периода
по ал. 1, от личния лекар на детето или от
личния лекар на лицето, което ще ползва
отпуск по чл. 167 от КТ, въз основа на следните документи:
1. протокол на ЛКК по чл. 31, ал. 1;
2. декларация, че детето е живо и не е
дадено за осиновяване.“
§ 4. В чл. 33, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 2 и 3.“
§ 5. В чл. 34 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 думите „крайният процент“ се
заменят с „процентът“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 7. В чл. 68 се създава ал. 5:
„(5) Териториалните експертни лекарски
комисии/НЕЛК се произнасят по необходимостта от чужда помощ и при степен на
трайно намалена работоспособност (степен на
увреждане) 80 на сто, когато едно или повече
съпътстващи заболявания обуславят над 50
на сто трайно намалена работоспособност
(степен на увреждане).“
§ 8. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „работи“ се заменя с „е
осигурено“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Отпускът при временна неработоспособност в размер 30 календарни дни, ползван
на основание чл. 42, ал. 3 от КСО, се взема
предвид при определяне датата на инвалидизиране.“
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. „Дефинитивни състояния“ са състояния
та, които не търпят позитивна или негативна
еволюция във времето.“
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2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 10. В заключителните разпоредби се
създава § 4:
„§ 4. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.“
§ 11. Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 63, ал. 1
ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНК А НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И
НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В
ПРОЦЕНТИ
Ч АС Т П ЪРВА
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ
АПАРАТ
Раздел I
Общи правила
Процентът на трайно намалената работоспособност при тези заболявания се определя
съобразно фу нк циона лни те ог рани чени я на
опорно-двигателния апарат и отражението им
върху другите органи и системи.
При дегенеративни промени на ставите на
крайниците и на гръбначния стълб (артрози,
остеохондрози) се вземат под внимание и данните за болка, за приемането на които дава
основание клиничната находка (ставни отоци,
мускулни контрактури, атрофии).
Ограниченията в подвижността на ставите,
дължащи се на артроза, могат да се окажат позначими, отколкото анкилоза във функционално
изгодно положение.
Рентгеновите данни за дегенеративни промени,
както и претърпени оперативни интервенции сами
по себе си, без други изменения, не обуславят
намалена работоспособност.
Чужди тела не обуславят намалена работоспособност, когато не ограничават функцията и
не упражняват неблагоприятно влияние върху
други органи и системи.
Степента на намалената работоспособност при
мускулни и сухожилни наранявания се основава
на функционалните нарушения и на оценката
на съдовата и неврологичната симптоматика.
Основен критерий при определяне процента
на намалената работоспособност при ампутации
на крайниците е нивото на ампутацията.
При небла г оп ри я т н и хара к т ерис т и к и на
чукана и при функционални ограничения на
съседните стави оценките следва да се завишат
средно с 10 на сто независимо от това, дали се
носят протези, или не.
Въпреки съхраняването на крайника може
да се установи състояние, което да е по-неблагоприятно, отколкото липсата му.
Оценката на намалената работоспособност
при псевдоартрозите се базира на това, дали
те са стабилни, или халтави, и се определя от
рентгеновия образ и клиничната находка.
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При хабитуални луксации степента на намалената работоспособност се определя освен
от обема на подвижността и от честотата на
изкълчванията.
Процентът на намалената работоспособност
при ендопротезираните стави е в зависимост и от
ограничението на движенията и възможностите
за натоварване.
Раздел ІІ
Хроничен остеомиелит
1. Лека степен – ограничен, ниска активност,
незначителни гноящи фистули – 40 %.
2. Средна степен – разширен процес, чести
и трайни фистули, с белези на активност и с
лабораторни данни за активност – 75 %.
3. Тежка степен – с чести тежки тласъци, с
подчертано инфилтриране на меките тъкани,
нагнояване и отделяне на секвестри, подчертани белези на ак т ивност в лабораторни те
данни – 95 %.
Забележки:
1. При оценката на намалената работоспособност при това заболяване се имат предвид
локализацията и разпространението на процеса,
наличните функционални нарушения, съпътстващата активност и нейното значение за общото
състояние на организма и възможните последващи заболявания (анемия, амилоидоза и др.).
2. Значително подобрение поради стихване на
процеса може да се приеме едва тогава, когато
в продължение на 2 до 5 години в зависимост
от продължителността на заболяването няма
фистули, а от останалите находки, включително
рентгеновите и лабораторните, не се откриват
белези на активност. Намалената работоспособност се определя по остатъчните увреди.
Раздел III
Мускулни заболявания
При оценката на намалената работоспособност
се имат предвид функционалният дефицит на
засегнатите стави и функционалните ограничения
на отделните крайници.
Допълнително се вземат под внимание отраженията на мускулните заболявания върху
вътрешните органи (например ограничена белодробна функция, смутена сърдечна функция
при деформация на гръдния кош, смущения при
гълтането, говора, очните мускули и т.н.).
Функционалните нарушения на засегнатите
органи от другите системи и органи се определят
по съответните раздели.
Раздел IV
Гръбначни и тазови увреди
1. Фрактури на процеси спинози и трансверзи – 10 %.
2. Фрактури на прешленно тяло:
2.1. без статични отклонения – 0 %;
2.2. с ограничени статични отклонения и
ограничена деформация – 10 %;
2.3. със значителни статични отклонения и
подчертана деформация – 30 %.
3. Фрактури или деформации на таза:
3.1. слабо затрудняващи движението – 20 %;

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

3.2. значително зат рудн яващи дви жението – 40 %.
4. Дегенеративни промени на гръбначния
стълб:
4.1. с ограничени функционални нарушения – 10 %;
4.2. с трайни функционални нарушения – 30 %.
5. Други гръбначни увреди:
5.1. при леко ограничени функции – 20 %;
5.2. със средностепенни функционални нарушения при сколиоза, с отклонение от 35° до 70°,
клиновиден прешлен, пеперудовиден прешлен,
фиксиран объл гръбнак, блок-прешлен с гибус
на гръбнака – 50 %;
5.3. с тежки функционални ограничения, с
продължително обездвижване, обхващащо трите
сегмента на гръбнака, екстремна деформация при
сколиоза, с ротационно плъзгане, спондилолистеза, с хлъзване повече от 2/3 на прешленното
тяло – 75 %.
Забележка. Увреж дани ята на меж ду п реш
ленните дискове без ортопедичен функционален
дефицит се оценяват според неврологичните
усложнения по част 7.
Раздел V
Болест на Шоерман
До края на растежа (обичайно до 18-годишна
възраст):
1. С леки функционални ограничения – 10 %;
2. Със значителни функционални ограничения (например необходимост от стабилизиране
с корсет) – 30 %.
Забележка. След приключване на растежа
процентът на ограничената работоспособност се
определя съобразно остатъчните функцион ални
нарушения.
Раздел VI
Туморни заболявания на опорно-двигателния
апарат
Злокачествени тумори на костите и меките
тъкани:
1. Неоперабилни и тумори с далечни мета
стази – 100 %.
2. Оперирани:
2.1. първата година – 95 %;
2.2. от втора до трета година – 80 %;
2.3. от четвърта до пета година – 60 %;
2.4. след петата година – 50 %.
Забележка. При доброкачествени тумори на
костите и меките тъкани оценката се определя
по общите правила за функционалния дефицит.
Раздел VII
Асептични некрози
1. Болест на Пертес в активен стадий – 71 %.
2. Болест на Чандлър:
2.1. начален стадий – 40 %;
2.2. напреднал стадий – 71 %.
3. Лунатомалация – 40 %.
4. Асептична некроза на ос скафоидеум в
активен стадий – до 2 години – 40 %.
Забележка. След активния стадий процентът
на ограничена трудоспособност се определя в
зависимост от остатъчните функционални нарушения.
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Раздел VIII
Увреждания на горните крайници
1. Загуба на двете предмишници или ръце –
100 %.
2. Загуба на една предмишница и една подбедрица – 100 %.
3. Загуба на една ръка в раменната става или
с много къс ампутационен чукан на мишницата – 95 %.
Забележка. За много къс ампутационен чукан
на мишницата се приема, когато ампутацията е
на ниво колум хирургикум.
4. Загуба на едната ръка на ниво мишница
или лакътна става – 80 %.
5. Загуба на едната ръка на ниво предмишница – 71 %.
6. Загуба на едната ръка на ниво предмишница
с чукан до 7 сm – 75 %.
7. Загуба на ръка на ниво радиокарпална
става – 60 %.
8. Анкилоза (обездвижване) на раменната
става в благоприятно положение при запазени
движения на раменния пояс:
8.1. едностранно – 30 %;
8.2. двустранно – 50 %.
Забележка. Анкилоза (обездвижване) в рамото
при абдукция до 45° и лека антепозиция се счита
функционално изгодно.
9. Анкилоза (обездвижване) на раменната
става в неблагоприятно положение или при
нарушена подвижност на раменния пояс – 50 %.
9.1. Анкилоза (обездвижване) двустранно на
раменната става в неблагоприятно положение
или при нарушена подвижност на раменния
пояс – 80 %.
10. Ограничения в движенията и контрактури
на раменната става (включително на раменния
пояс):
10.1. вдигане на ръката до 120° – 10 %;
10.2. вдигане на ръката до 90° – 20 %;
10.3. нерепонирана раменна луксация – 50 %;
10.4. халтава раменна става – 50 %;
10.5. хабитуална раменна луксация:
10.5.1. с редки изкълчвания (през година и
повече) – 10 %;
10.5.2. с чести изкълчвания – 40 %.
11. Псевдоартроза на ключицата:
11.1. стабилна (ригидна) – 10 %;
11.2. халтава – 20 %.
12. Скъсяване на крайника:
12.1. до 4 cm при запазена подвижност на
големите стави – 0 %;
12.2. над 4 cm до 10 cm – 10 %;
12.3. над 10 cm до 20 cm – 20 %.
Забележка. Скъсяване над 20 cm се отнася към
ампутациите на съответните нива. При децата
окончателната оценка се дава след затваряне
на фугите на растежа. Дотогава се оценяват
пропорционално към критериите за възрастни.
13. Псевдоартроза на мишницата:
13.1. стабилна (ригидна) едностранно – 40 %;
13.2. стабилна (ригидна) двустранно – 60 %;
13.3. халтава – 50 %.
14. Разкъсване на дългата глава на двуглавия
мускул – 10 %.
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15. Анкилоза (обездвижване) на лакътната
става, включително нарушаване на ротаторните
движения на предмишницата:
15.1. в благоприятно положение – 30 %;
15.2. в неблагоприятно положение – 50 %.
Забележка. Анкилоза (обездвижване) в ъгъл
между 65° и 90° при средно просупинационно
положение на предмишницата се оценява като
благоприятно.
16. Ограничени движения и контрактури на
лакътната става:
16 .1. л е к а с т е п е н – е к с т е н з и я - ф л е к с и я
0° – 30° – 120° при свободни просупинативни
движения – 10 %;
16.2. напреднала степен – включително ограничени ротаторни движения на предмишницата:
16.2.1. едностранно – 40 %;
16.2.2. двустранно – 50 %.
17. Изолирано ограничение на просупинационните движения:
17.1. в благопри ятно положение – средно
положение на просупинация – 10 %;
17.2. в неблагоприятно положение – 20 %;
17.3. в крайно супинационно или пронационно
положение – 50 %.
18. Халтавост на лакътната става – 30 %.
19. Псевдоартроза на предмишницата:
19.1. стабилна (ригидна) – 40 %;
19.2. халтава – 50 %;
19.3. псевдоартроза на улната или радиуса –
30 %.
20. Леки ъглови отклонения при оздравели
радиус и улна – 10 %.
21. Значително изразени деформации на оздравели фрактури на улна и радиус с функционални
нарушения на съседните стави – 40 %.
22. Ограничена подвижност на китката:
22.1. лека степен (например флексия-екст ензия
до 40 °– 0° – 40°) – 10 %;
22.2. тежка степен – 30 %.
23. Зле зараснали или незараснали фрактури
на една или повече метакарпални кости с вторично повлияване на подвижността на пръсти
с изключение на палеца – 20 %.
24. Контрактура на една става на палеца в
благоприятно положение – 10 %.
25. Контрактура на двете стави на палеца и
карпометакарпалната става във функционално
положение – 20 %.
26. Контрактура на един пръст във функционално положение – 10 %.
Забележка. Контрактурите на пръстите в крайна екстензия или флексия са по-неблагоприятни
от липсата им.
27. Загуба на дисталната фаланга на палеца – 10 %.
28. Загуба на дисталната фаланга и половината
от основната фаланга на палеца – 20 %.
29. Загуба на един палец – 30 %.
30. Загуба на двата палеца – 60 %.
31. Загуба на един палец с метакарпалната
кост – 40 %.
32. Загуба само на показалеца, на средния
или на четвъртия пръст – 10 %.
33. Загуба на дисталните фаланги само на II,
III или IV пръст – 5 %.
34. Загуба на петия пръст – 5 %.
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35. Загуба на два пръста:
35.1. I + II, I + III, I + IV – 40 %;
35.2. I + V – 35 %;
35.3. II + III, II + IV, II + V – 35 %;
35.4. III + IV, III + V – 30 %;
35.5. IV + V – 20 %.
36. Загуба на три пръста – 50 %.
37. Загуба на четири пръста – 60 %.
38. Загуба на II, III, IV и V пръст на двете
ръце – 80 %.
39. Загуба на всичките пет пръста на една
ръка – 60 %.
40. Загуба на всичките десет пръста – 100 %.
Забележка. При оценка на намалената работоспособност по повод увреждане на доминантния
горен крайник оценката се завишава с 10 %.
41. Ендопротезиране на раменна, лакътна и
гривнена става:
41.1. едностранно – 50 %;
41.2. двустранно – 75 %.
Раздел IХ
Увреди на долните крайници
1. Ендопротезиране на тазобедрена, колянна
и глезенна става:
1.1. едностранно – 50 %;
1.2. двустранно – 75 %.
2. Загуба на двата крайника на ниво бед
ро – 100 %.
3. Загуба на единия крайник на ниво бедро и
на другия на ниво подбедрица – 100 %.
4. Загуба на един крак и ръка на ниво подбедрица и предмишница – 100 %.
5. Загуба на един крак в тазобедрената става
или много къс чукан на бедрото – 95 %.
6. Загуба на крак на ниво дистално от малкия трохантер на бедрото или дезартикулация
на коляно – 91 %.
7. Заг уба на крайник на ниво подбедрица – 75 %.
8. Загуба на крак на ниво подбедрица при
незадоволително състояние на функцията на
ампутационния чукан и колянната става – 80 %.
9. Загуба на двата крака на ниво подбедрица:
9.1. при двустранно благоприятно състояние
на чуканите – 95 %;
9.2. при двустранно неблагоприятно състояние
на чуканите – 100 %.
10. Частична загуба на ходилото:
10.1. ампутация по Пирогов:
10.1.1. едностранно и с добър ампутационен
чукан – 50 %;
10.1.2. двустранно с добър ампу тационен
чукан – 75 %.
10.2. Ампутация по Шопарт:
10.2.1. едностранно при добър ампутационен
чукан – 30 %;
10.2.2. едностранно при положение на еквинус
на ходилото – 50 %;
10.2.3. двустранно с добър ампу тационен
чукан – 75 %;
10.3. ампутация по Листфранк или в областта
на метатарзалните кости по Шарп:
10.3.1. едностранно с добър ампутационен
чукан – 30 %;
10.3.2. едностранно при положение на пес
еквинус – 40 %;

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

10.3.3. двустранно – 60 %.
11. Загуба на един пръст, включително палеца – 10 %.
12. Загуба на палеца заедно с главата на метатарзалната кост – 20 %.
13. Загуба от втори до пети пръст включително
или от първи до трети пръст включително – 30 %.
14. Загуба на всички пръсти на двете ходила – 40 %.
15. Анкилози (обездвижване) на двете тазобедрени стави според позицията им и възможността
за самостоятелно придвижване:
15.1. с възможност за самостоятелно придвижване с помощни средства – 80 %;
15.2. с невъзможност за самостоятелно придвижване – 100 %.
16. Анкилоза на едната тазобедрена става:
16.1. в благоприятно положение – 30 %;
16.2. в неблагоприятно положение – 50 %.
Забележка. За благоприятно се счита положението на тазобедрената става при 10° абдукция,
средно положение на ротация и лека флексия.
Неблагоприятни са положенията на тазобедрената става при подчертана абдукция над 15° и
флексия над 30°.
17. Ограничени движения на тазобедрената
става:
17.1. лека степен – екстензи я-флекси я до
0° – 0° – 90° със средно положение на ротация
и абдукция без други значителни ограничения – 10 %;
17.2 . с р ед на с т епен – екс т ензи я-флекси я
0° – 30° – 90° при средно положение за ротация
и абдукция без други значителни ограничения:
17.2.1. едностранно – 20 %;
17.2.2. двустранно – 50 %;
17.3. тежка степен – с флексионни контрактури
по Томас над 30°:
17.3.1. едностранно – 50 %;
17.3.2. двустранно:
17.3.2.1. с възможност за самостоятелно придвижване с помощни средства – 91 %;
17.3.2.2. с невъзможност за самостоятелно
придвижване – 100 %.
Забележка. При комбинация на посочените
състояния с аддукторна контрактура до 15° към
оценката се добавят по 10 %, а за аддукторна
контрактура, по-голяма от 15° – по 20 %.
18. Вродена луксация на тазобедрената става:
18.1. за времето на цялостното лечение в
абдукция (до 2 години) – 100 %;
18.2. за срока на допълнителното активно и
оперативно лечение – 50 %;
след този период се съобразяват остатъчните
функционални нарушения;
18.3. халтава вродена илиачна луксация на
тазобедрената става – 50 %.
19. Псевдоартроза на бедрената шия – 75 %.
20. Резекция на бедрената глава съобразно
нарушената функция – 80 %.
21. Ханш а ресор – 10 %.
22. Скъсяване на крайника:
22.1. до 2,5 cm – 0 %;
22.2. над 2,5 до 4 cm включително – 10 %;
22.3. над 4 до 6 cm включително – 20 %;
22.4. над 6 cm – 50 %.
23. Псевдоартроза на бедрената кост:
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23.1. стабилна (ригидна) – 50 %;
23.2. халтава – 75 %.
24. Мускулни хернии на бедрото (фасциални
пролапси) – 10 %.
25. Анкилози (обездвижвания) на двете колена – 80 %.
26. Анкилоза (обездвижване) на едното коляно:
26.1. в благоприятно положение (флексия до
10°) – 30 %;
26.2. в неблагоприятно положение – 60 %.
27. Колянна нестабилност:
27.1. мускулно компенсируема – 10 %;
27.2. недостатъчно компенсируема, несигурна
походка – 20 %;
27.3. необходимост от опорен апарат съобразно
нарушението на осите на стабилност – 50 %.
28. Фрактура на пателата:
28.1. костно зараснала с функционална слабост
на екстензионния апарат – 10 %;
28.2. без костно срастване с функционална
слабост на екстензорния апарат – 50 %.
29. Хабитуална луксация на пателата:
29.1. редки изкълчвания – в интервали на
една и повече години – 10 %;
29.2. по-често (повече от два пъти в годината) – 20 %.
30. Ограничаване подвижността на колянната става:
30.1. лека степен – екстензи я-флекси я до
0° – 0° – 90° – 10 %;
30.2. средна степен;
30.2.1. екстензи я-флекси я: 0 ° – 10 °– 90 ° –
20 %;
30.2.2. екстензия-флексия: 0°– 20°– 90° – 30 %
едностранно;
30.2.3. екс т ензи я-флекси я: 0 °– 20 °– 90 ° –
50 % двустранно;
30.3. тежка степен – екстензия-флексия: 0° –
30° – 90° – 50 %;
30.4. тежка степен двустранно – екстензияфлексия: 0° – 30° – 90° – 75 %.
31. Псевдоартроза на тибията:
31.1. стабилна (ригидна) – 40 %;
31.2. халтава – 60 %.
32. Частична загуба или псевдоартроза на
фибулата – 10 %.
33. Анкилоза (обездвижване) на горната скочна
става в благоприятно положение (плантофлексия
от 5° до 15°) – 20 %.
34. Анкилоза (обездвижване) на долната скочна става в благоприятно положение (неутрално
положение) – 10 %.
35. Анкилоза (обездвижване) на долната и
горната скочна става:
35.1. в благоприятно положение – 30 %;
35.2. в неблагоприятно положение – 40 %.
36. Ограничени движения в горната скочна
става:
36.1. лека степен – дорзи и плантофлексия до
0° – 0° – 30° – 10 %;
36.2. напреднала степен – 20 %.
37. Ограничени движения в долната скочна
става(талокалканеарна) – 10 %.
38. Подчертан пес еквинус според функционалните нарушения:
38.1. едностранно – 30 %;
38.2. двустранно – 60 %.
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39. Други деформитети на ходилото без значителни статични отклонения (например плоскостъпие, екскавирано ходило, варусно ходило,
включително посттравматично) – 10 %.
40. Криво краче:
40.1. при новородени – за срока на ранното
функционално и оперативно лечение и до 1-годишна възраст – 100 %;
40.2. след 1-годишна възраст по общ и те
принципи:
40.2.1. лека степен за всяко стъпало – 10 %;
40.2.2. тежка степен за всяко стъпало – 30 %;
40.2.3. тежка степен за двете стъпала – 50 %.
41. Контрактура на всички пръсти на едно
ходило:
41.1. в благоприятно положение – 10 %;
41.2. в неблагоприятно положение – 20 %.
42. Контрактура на пръст, с изключение на
палеца – 5 %.
43. Контрактура на ставите на палеца:
43.1. в благоприятно положение – 10 %;
43.2. в неблагоприятно положение – флексия
в основната става повече от 10° – 20 %.
44. Ръбци и значителни тъканни дефекти на
петата и ходилото:
44.1. с незначително ограничаване на функцията – 10 %;
44.2. със значително ограничаване на функцията – 30 %.
Забележка. Вродените заболявания на опорно-двигателния апарат се оценяват съобразно
наличния функционален дефицит.
Ч АС Т В Т ОРА
ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ
Раздел І
Органично-мозъчни психични смущения
Съществува разграничение между отслабената
годност на мозъчната активност и по-тежки,
променящи се органично-мозъчни промени на
характера, които често се проецират като преливащи се едно в друго състояния.
1. Към о т слабената г од нос т се п риемат
смущения на вниманието и концентрацията,
преждевременна умствена уморяемост, дефек
ти в оценъчната възможност, възможност та
за приспособяване и вегетативната лабилност
(например главоболие, вазомоторни смущения,
нарушения в съня, афективна лабилност) – 20 %.
2. Органично-мозъчна промяна на личността
и нарушения на паметово-интелектуалните и
когнитивни функции.
Определя се от обедняване и загрубяване на
личността, със смущения на подтиците и настроението, с ограничаване на критичната оценка,
както и на контакта с околната и социалната
среда, включително до най-тежки промени на
личността.
На базата на органично-психичните промени
може да се развият допълнителни психо-реактивни смущения.
Степен на изразеност:
2.1. леки – 50 % (при съхранени ориентация
и критичност);
2.2. средни – 75 % (субкритичност, при задо
волителна ориентация);
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2.3. тежки:
2.3.1. тежки – 80 % (липса на критичност и необходимост от частичен контрол на поведението);
2.3.2. много тежки – 95 % (напреднал разпад
на личността, с необходимост от ежедневни
грижи);
2.4. тежки невъзвратими – 100 % (тежък и
необратим разпад на личността).
Раздел ІІ
Умствена ограниченост
Оценката на намалената работоспособност при
умствената ограниченост не изхожда единствено
от степента на понижената интелигентност и
съответните резултати от тестовете, тъй като
те винаги обхващат затруднението в определен
период от време. Едновременно с това трябва да
се вземе под внимание и развитието на личността – афективно и емоционално, а така също и в
областта на подтиците, паметта и вниманието,
способността за интегриране на нови знания и
възможността за социално вграждане.
1. Ограничения в умствените възможности,
позволяващи обучение само в специални училища, професионално вграждане само в елементарни, т.нар. незау чаеми дейности, леки
смущения в развитието на говора, изоставане в
интелигентността, при интелектуален квотиент
(ИК) на около 10 – 12-годишна възраст, (ИК
60 – 70 при възрастни), намален контрол на
влеченията и подтиците:
1.1. с добра социална адаптация – 30 % (съхранени умения за търсене, намиране и извършване
на елементарна работа);
1.2. с влошена социална адаптация – 50 %
(частична загуба на умения за търсене, намиране
и извършване на елементарна работа);
1.3. с влошена социална адаптация, при намален контрол на влеченията и подтиците – 75 %
(загуба на умения за търсене и намиране на
елементарна работа, при съхранени възможности
за извършването є под контрол).
2. По-тежка ограниченост на интелигентността, със силно стеснени до липсващи възможности за обучение, значително ограничени
езикови умения и нарушен говор, с намалена до
загубена възможност за вграждане в елементарни трудови дейности, поведенчески отклонения
при ИК под 60:
2.1. при относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално
вграждане (частичен успех в специално училище,
възможности за елементарни дейности) – 80 %;
2.2. при по-силно изразени ограничения на
възможностите за вграждане в обществото, с
тежка липса на самостоятелност, със затруднен
до липсващ говор, възможност за занимание
само в заведения за лица с психични заболявания – 100 %.
Раздел ІІІ
Дълготраещи психози, с най-малко 6-месечна
продължителност, психози от кръга на шизо
френните или афективни (ендогенни) психози
1. Във флоридния стадий (остро психотично
състояние) – 80 %.
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2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите,
понижен виталитет, афективно нивелиране).
2.1. с умерени затруднения при социалната
адаптация – 60 % (при съхранени базисни социални умения за оцеляване в обществото – грижи
за себе си, възпитано поведение и добър външен
вид, при ограничени ключови умения за справяне
с определен тип работа – според образованието,
квалификацията, професионалната подготовка);
2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация – 80 % (при частична загуба
на базисни социални умения и пълна загуба на
ключови умения за намиране и извършване на
всякаква професионална работа);
2.3. с тежки затруднения при социалната
адаптация – 95 % (пълна загуба на базисни социални умения);
2 .4. т еж к а и не о брат и ма с оц иа л на де з 
адаптация – 100 % (пълна загуба на базисни
социални умения и невъзможност за съществуване без контрол).
Раздел IV
Афективни психози с относително краткотрайно,
но чести, възвръщащи се фази, при една до две
годишно, с многоседмична продължителност
1. До доказване на оздравяването – 30 %.
2. Ако вече са прекарани значителен брой
манийни или манийно-депресивни фази – 50 %.
Забележки:
1. След отзвучаването на дълготраен психотичен епизод трябва да се изчака доказване на
оздравяването, което по правило може да се
приеме след две години.
2. Не следва да се изчаква доказване на оздравяването, ако е отзвучала монополарно протекла
депресивна фаза, която се е проявила като първа
фаза на болестта или се проявява след повече от
10 години от предишната болестна фаза.
Раздел V
Аутистично разстройство
1. Лека форма – 30 % (съхранени способности
за независим живот и реализицаия в носеща
доходи професия).
2. Средно тежка форма – 50 % (частична
загуба на умения за извършване на професио
нална работа).
3. Тежка форма – 80 % (частична загуба на
базисни социални умения и пълна загуба на
ключови умения за намиране и извършване на
всякаква работа).
4. Много тежка форма – 100 % (загуба на
базисни социални умения за вграждане в общест
вото, свързани с общуването и преработването
на информация и грижи за себе си).
Раздел VI
Неврози и абнормни развития на личността
1. Теж к и невр о т и ч н и с ъ с т оя н и я, т еж к и
страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и
по-чести) психогенни кризи и прилошавания,
астазия-абазия (всички доказани документално
преди освидетелстването):
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1.1. с умерени затруднения в социалната
адаптация – 50 % (при ограничаване на ключови социални умения за търсене, намиране и
извършване на определен тип работа, свързана
с образованието, квалификацията, опита и професионалната подготовка);
1.2. със значителни затруднения в социалната
адаптация – 80 % (загуба на умения за справяне
с всякаква работа, независимо от специфичната
є природа).
2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития, с много тежки затруднения
в социалната адаптация – 100 % (пълна загуба
на базисни социални умения и невъзможност за
самостоятелно съществуване).
Забележка. Невротичното заболяване трябва
да се счита за доказано по общите правила
за определяне на нозологична принадлежност
(анамнеза, статус, изследване и лечение), след
системно проведено адекватно лечение и след
изчерпване на терапевтичните възможности
(медикаментозни, психотерапевтични и др.),
амбулаторно и/или стационарно (денонощен
стационар), при доказано активно участие на
освидетелствания в лечебния процес.
Раздел VIІ
Алкохолна болест
Оценката на нама лена работоспособност
(НР) зависи преди всичко от трайните органни
увреди и техните последици (чернодробна увреда, полиневропатия, психоорганични промени,
мозъчно-органични припадъци и др.).
При доказана алкохолна зависимост със загуба
на контрол, значително снижение на волевата
сфера и затруднено социално вграждане – 50 %.
Забележки:
1. Зависимостта се счита за доказана едва
след комплексно проведено лечение за въздържане от алкохол и въпреки усилията на лицето
за въздържане от употреба не се е стигнало до
никакъв наличен резултат.
2. При доказана зависимост, ако се е провело
последващо лечение за въздържане от употреба
на алкохол, задължително трябва да се изчака
резултатът от лечението (до 2 години). През
този период НР се приема за 30 %, освен ако
органната увреда не обуславя по-висока оценка.
Раздел VІІI
Токсикомания
1. При умерена социална дезадаптация –
50 % (частично съхранена волева активност и
желание за лечение – участие в поддържащи,
заместващи и др. терапевтични програми, при
загуба на ключови умения за извършване на
определен тип работа, свързана с образование
и професионален опит).
2. При знач и т ел на с оц иа л на деза да п тация – 75 % (частична загуба на базисни социални
умения за вграждане в обществото).
3. При тежка социална дезадаптация – 100 %
(пълна загуба на базисни социални умения и
невъзможност за самостоятелно оцеляване в
обществото).
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Раздел IX
Психични отклонения в детска възраст
1. Ограничения в умствените възможности и
нивото на функциониране, оценени (включително психометрично) чрез възрастово подходящи
методики:
1.1. лека умствена изостаналост (F70) – 30 %;
възможност за обучение в масово училище с
ресурсно подпомагане;
1.2. умерена умствена изостаналост (F71) –
силно ограничена реч, при запазена подвижност
и физическа активност:
1.2.1. без поведенчески отклонения – 60 %;
1.2.2. с нарушения на поведението – 80 %
(наличие на агресия, самоувреждане или хипер
активност);
1.3. тежка умствена изостаналост – 95 % (с
изразени двигателни нарушения и липсваща реч);
1.4. дълбока умствена изостаналост – 100 %
(неподвижни, или със силно ограничена подвижност, липса на невербална комуникация).
2. Генерализирани разстройства на развитието:
2.1. леки форми – 65 % (леки качествени нарушения в социалните взаимоотношения, в начина
на комуникация и поведение);
2.2. средно тежки – 85 % (по-тежко изразени
нарушения в комуникациите и поведението,
изразени стереотипии, паратимия, импулсивна
готовност, когнитивен дефицит);
2.3. тежки форми – 100 % (липса на социална
свързаност и комуникация, паратимия, парабулия,
тежък когнитивен дефицит, изразени стереотипии).
3. Психози в детско-юношеската възраст:
3.1. с минимални затруднения в социалната
адаптация и обучението – 60 %;
3.2. със значителни затруднения в социалната
адаптация и обучението – 80 %;
3.3. при невъзможност за социална адаптация
и обучение – 100 %.
4. Непсихотични разстройства в детско-юношеската възраст:
4.1. от F80 до F83 (специфични разстройства
на развитието на речта и езика; специфични
разстройства на развитието на у чилищните
умения; специфично разстройство на развитието
на двигателната функция; смесено специфично
разстройство на развитието) – 20 %;
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4.2. F90 (хиперкинетични разстройства) –
50 % (нарушение на активността и вниманието);
4.3. от F92 до F98 (смесени разстройства на поведението и емоциите; емоционални разстройства
с начало, типично за детството; разстройства на
социалното функциониране с начало, типично за
детството и юношеството); тикови разстройства;
неорганична енуреза, неорганична енкопреза,
разстройства на храненето, разстройства със стереотипни движения, заекване според степенната
изразеност:
4.3.1. лека степен (клинично установена) – 20 %;
4.3.2. средна степен (к линично установена) – 40 %;
4.3.3. т еж ка степен (к лини чно установена) – 75 %.
Ч АС Т Т РЕТА
УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ (УНГ)
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Раздел I
Слухов анализатор
1. Нормален социално адекватен слух – слухова
загуба (СЗ) до 35 децибела (dB) – 0 %.
2. Намаление или загуба на слуха:
2.1. тежко чуване:
2.1.1. от 35 до 45 dB – 15 %;
2.1.2. от 45 до 55 dB – 35 %;
2.1.3. от 55 до 65 dB – 50 %;
2.2. практическа глухота (от 65 до 90 dB
СЗ) – 60 %.
Взема се предвид възможността за подобряване
на слуха след слухопротезиране.
2.3. пълна глухота (над 90 dB СЗ):
2.3.1. без увреждане на говора – 75 %;
2.3.2. с увреждане или липса на говор – 91 %.
Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор се прави след изследване на
тонална прагова аудиометрия (костна и въздушна
проводимост) с оглед кохлеарен резерв и възможност за слухопротезиране, с корекция на показателя
на полезно действие на слуховата протеза с 20 dB,
като се ползва таблицата на Клодил Портман. При
трудова злополука и професионални увреждания,
доказани с Протокол за професионално разследване от НОИ, не се прави корекция с КПД, а се
изчислява направо от таблицата.

Глухо ухо или по-малко чуващо ухо
Р.Р. (1)
Р.Р.
Р.Р.
Р.Р.
4 – 5 m
2 – 4 m
1 – 2 m
0,25 до 1 m

Р.Р.
ад конхам
или не чува,
практически
пълна глухота
Ш.Р.
не чува

а) Р.Р. – разговорна реч
б) Ш.Р. – шепотна реч
в) А.З. – акустична загуба на слуха в dB

Ш.Р.
0,50 –
0,80 m

Ш.Р.
0,25 –
0,50 m

Ш.Р.
0,005 m

Нормално ухо или по-добре чуващо

А.З.
35 dB
0 %

А.З.
35 – 45 dB
3 %

А.З.
45 – 50 dB
8 %

Ш.Р.
ад конхам
или не
чува
А.З.
50 – 65 dB
12 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

10 %

15 %

25 %

30 %

35 %

Р.Р.
нормално

Ш.Р.
нормално

Р.Р. (1)
4 – 5 м
Р.Р.
2 – 4 м

Ш.Р.
0,50 – 0,80
Ш.Р.
0,25 – 0,50

А.З.
35 dB
нормално
А.З.
35
А.З.
35 – 45

А.З.
65 dB
15 %
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Таблица на Клодил Портман
Р.Р.
1 – 2 м
Р.Р.
0,25
до 1 м
Р.Р. ад
конхам или не
чува, практически пълна глухота

Ш.Р.
0,005
Ш.Р.
ад конхам
или не чува
Ш.Р.
не чува

А.З.
45 – 50
А.З.
50 – 60 %
А.З.
не чува
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Глухо ухо или по-малко чуващо ухо
Р.Р. (1)
Р.Р.
Р.Р.
Р.Р.
4 – 5 m
2 – 4 m
1 – 2 m
0,25 до 1 m
15 %

25 %

35 %

40 %

Р.Р.
ад конхам
или не чува,
практически
пълна глухота
45 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

25 %

35 %

45 %

60 %

70 %

Пояснение към таблицата:
а) в първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри (m), от които по-слабо
чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;
б) в трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо;
в) в първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо
възприема разговорна и шепотна реч;
г) в трета колона е посочена акустичната загуба
в децибели на по-добре чуващото ухо;
д) в пресечните точки на вертикалните и
хоризонталните линии на различните стойности
на слуховъзприемането на двете уши е обозначен
процентът на намалената работоспособност.
3. Състояние след радикална трепанация на
мастоидната кост с трайно остатъчно увреждане
на лабиринта – 50 %.
4. Загуба или обезобразяване на аурикулата – според степента:
4.1. на едното ухо – 10 %;
4.2. на двете уши – 20 %.

2.1. без стеноза на носните проходи – 10 %;
2.2. със стеноза на носните проходи и със
смущение в носното дишане – 30 %;
2.3. с пълно изключване на носното дишане – 50 %.
3. Състояние след паротидектомия без парализа
на лицевия нерв – 10 %
4. Загуба на обонянието – 15 %.
5. Загуба на вкуса – 10 %.
6. Хронично гнойно възпаление на околоносните кухини при засягане на двата синуса – 10 %.
Забележка. При непоправими увреждания на
ларингса, трахеята, бронхите и хранопровода степента на намалената работоспособност се определя
съобразно обусловения функционален дефицит.

Раздел ІІ
Вестибуларни нарушения

Раздел V
Дихателни и вокални смущения вследствие увреждане на ларингса и трахеята

1. При бързопреходна рецепторна (лабиринтна)
кохлеовестибуларна симптоматика, с чувство на
световъртеж, шум в ушите, вегетативни явления
и леко смутена статокинетика: временна неработоспособност.
2. При лица с по-тежко протичащи пристъпи,
с манифестна рецепторна (лабиринтна) кохлео
вестибуларна симптоматика, със силен шум в
ушите и намаление на слуха, соматични, сензорни
и вегетативни реакции, смутена статокинетика,
свръхвъзбудимост на лабиринта, хипо- или арефлексия – 40 %.
3. Двустранно изразени вестибуларни арефлексии – 25 %.
4. При лица с тежко протичащи (многократно
в месеца) пристъпи, с трайни слухови смущения
и субективни шумове, манифестно персистираща
вестибуларна симптоматика и смутена статокинетика – 70 %.
Раздел ІІІ
Носни и гърлени заболявания
1. Състояние след фрактура на назалните
кости с леки остатъчни изменения, непречещи
на дишането – 5 %.
2. Непоправими вродени или придобити смущения поради обезобразяване на носа:

Раздел ІV
Увреждане на говора вследствие засягане на
гласните връзки
1. Дисфония – 15 %.
2. Афония без диспнея – 50 %.
3. Афония с диспнея – 75 %.

1. Непоправима ларингеална и/или трахеална
стеноза с нарушения на дихателната и/или говорната функция независимо от причината, без
трахеостома – 60 %.
2. Трайна трахеостома по повод възпалителни,
травматични (включително корозивни и термични)
заболявания – 80 %.
Раздел VІ
Злокачествени новообразувания на ларинго-оторино (ЛОР) органите
1. Неподдаващи се на радикално лечение –
100 %.
2. Операбилни:
2.1. в първите две години – 95 %;
2.2. от третата до петата година – 71 %;
2.3. след петата година, без рецидив – 50 %.
Забележка. При доброкачествените тумори на
ЛОР органите оценката на намалената работоспособност се определя според степента на функционалния дефицит.
3. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция – 60 %.
4. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция,
с трайни нарушения на гълтателната функция и/
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или компенсирана или субкомпенсирана дисп
нея – 75 %.
5. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция,
с трайна трахеостома – 95 %.
6. Състояние след тотална ларингектомия без
или със едностранна шийна дисекция – 100 %.
7. Състояние след ларингектомия с двустранна шийна дисекция, със съдови застойни явления – 100 %.
8. Състояние след ларингектомия и резекция
на хипофарингса, с трайно нарушение на гълтателната функция – 100 %.
9. Резекция на езика:
9.1. частична резекция на езика – 40 %;
9.2. хемиглосектомия – 60 %;
9.3. глосектомия – 80 %.
10. Парциална резекция на фарингса – 60 %.
11. Резекция на фарингса и ларингса – 75 %.
12. Шийна дисекция – 40 %.
Ч АС Т ЧЕТ ВЪР ТА
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА
СИСТЕМА
Процентът се определя в зависимост от:
А) степента на функционалния дефицит (функционалния клас) (ФК) на сърдечната недостатъчност (СН);
Б) вида на заболяването – етиология, ход, протичане, стадий, еволюция, прогноза и т.н.
Раздел I
Органични сърдечни увреди
Клапни дефекти – придобити и вродени; вродени сърдечни малформации; исхемична (коронарна)
болест на сърцето; заболявания на ендокарда;
заболявания на миокарда; заболявания на перикарда; хронична белодробно-сърдечна болест;
хипертонична сърдечна болест и др.
1. При прояви на сърдечна недостатъчност от
I ФК по Нюйоркската кардиологична асоциация
(НИХА) – липсват умора, задух, стенокардия при
обичайни физически усилия. Нормите при работна
проба не се повлияват – 10 %.
2. При прояви на сърдечна недостатъчност от
II ФК по НИХА – лицата са с умерено ограничен
капацитет. При обичайни физически усилия се
появяват умора, задух, стенокардия. Патологична
работна проба при 75 W/3 мин:
2.1. с диастолна дисфункция – 40 %;
2.2. с ъс сис т ол на и д иас т ол на д исфу н кция – 50 %.
3. При прояви на сърдечна недостатъчност от
III ФК по НИХА – умора, задух, стенокардия при
физически усилия под обичайните, изкачване до 1
етаж. Патологична работна проба при 50 W/3 мин:
3.1. без клинични белези за периферен застой – 60 %;
3.2. с к линични белези за периферен застой – 80 %.
4. При инфаркт на миокарда в хроничен стадий
в първата година от реализирането му, без хемодинамични нарушения и без усложнения, както
и при постинфарктна сърдечна аневризма, без
хемодинамични нарушения и усложнения – 80 %.
5. При прояви на сърдечна недостатъчност
от IV ФК по НИХА – необратима на фона на
лечение сърдечна недостатъчност, умора, задух,
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стенокардия при най-малки физически усилия и/
или в покой – 91 %.
Забележка. При оценка на сърдечната недостатъчност при деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) и в училищна възраст
(над 7 години) се ползва скалата по НИХ А.
За кърмачета (до 12 месеца) и малки деца (от
1 до 3 години) се ползва скалата на Росс, създадена
за степенуване на СН при кърмачета и малки деца.
5.1. при сърдечна недостатъчност I клас по
Росс (асимптоматични) – 10 %;
5.2. при сърдечна недостатъчност II клас по
Росс (умерено изразена тахипнея или изпотяване
при хранене на кърмачета, диспнея при малки
деца) – 50 %;
5.3. при сърдечна недостатъчност III клас по
Росс (изразена тахипнея и изпотяване при хранене на кърмачета, удължено време за хранене и
задръжка на тегловен прираст, изразена диспнея
при усилие при малки деца) – 80 %;
5.4. при сърдечна недостатъчност IV клас по
Росс – тахипнея, пъшкане и умора в покой – 100 %.
6. Вродени сърдечни малформации без хемодинамични отклонения, които не се нуждаят от
лечение (хирургично и/или медикаментозно), а
само от клинично наблюдение – 10 %.
7. Тежки, неоперабилни вродени сърдечни малформации (ВСМ), които изискват само клинично
наблюдение и симптоматично лечение – 100 %.
Раздел II
Сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапнопротезирани с механични
или биологични протези; инфекциозен ендокардит
след клапно протезиране; коригирани (оперирани
или след интервентни процедури) вродени сърдечни
малформации; палиативно коригирани клапни
дефекти без протезиране; състояние след аортокоронарен байпас; състояние след имплантиране на
интракоронарен стент; състояние след перкутанна
транслуменална коронарна ангиопластика (РТСА);
имплантиране на постоянен кардиостимулатор;
състояние след резекция на сърдечна аневризма;
състояние след хирургическо лечение по повод
тумори на сърцето, състояние след трансплантация на сърце и др.
Процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност след
интервенцията – по аналогия с раздел I, т. 2 – 5,
и от степенната изразеност на усложненията.
1. Сърдечни вмешателства без хемодинамични
нарушения и без усложнения след интервенцията – 30 %:
1.1. състояние след трансплантация на сърце – 100 %.
2. Оперирани – деца: В тази група процентът
се определя въз основа на следните критерии:
наличие на субективни оплаквания; необходимост
от лечение; качество на психомоторното развитие;
наличие на сърдечна недостатъчност; наличие на
пулмонална хипертония; наличие на артериална
хипертония; наличие на ритъмно-проводни нарушения; наличие на остатъчни хемодинамични
отклонения; необходимост от медицинско наблюдение и продължителност на интервала между
контролните медицински прегледи:
2.1. без субективни оплаквания, без нужда от
лечение, добро психомоторно развитие, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална
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хипертония, без артериална хипертония, с необходимост от медицинско наблюдение в интервал
4 – 5 години, без електрокардиографски (ЕКГ)
промени, с изключение на непълен десен бедрен
блок (ДББ), или единични екстрасистоли – 10 %;
2.2. без субективни оплаквания, без необходимост от лечение, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, но с ЕКГ
промени (предоперативен бифасцикуларен блок,
следоперативен пълен ДББ, ритъмни нарушения,
регистрирани с холтер мониториране), остатъчни
нискостепенни хемодинамични нарушения (остатъчен нискостепенен ляво-десен шънт, систолен
градиент на ниво аорта, или пулмонална артерия
под 25 mm, установени с Доплер, нискостепенна
пулмонална, аортна или митрална инсуфициенция), необходимост от медицинско наблюдение в
интервал 2 – 3 години – 30 %;
2.3. със субективни оплаквания, с нужда от
лечение, с умерени остатъчни хемодинамични
нарушения (умерен ляво-десен шънт, остатъчна
стеноза на ниво лява или дясна камера над 30 mm
градиент, атрио-вентрикуларна недостатъчност
II – III ст.), с нискостепенна пулмонална хипертония, но без прояви на сърдечна недостатъчност,
с ритъмно-проводни нарушения (следоперативен
бифасцикуларен блок) – 50 %;
2.4. всички клапнопротезирани, както и всички тежки, сложни, сърдечни малформации, при
които оперативното лечение не може да постигне
физиологичен анатомичен ефект – 80 %;
2.5. с прояви на сърдечна недостатъчност
или с остатъчна хипоксия, с тежки остатъчни
хемодинамични нарушения (всички палиативно
оперирани) – 100 %.
Раздел III
Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда,
оздравели без реакция
Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда,
оздравели без реакция, не обуславят процент.
Раздел IV
Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на
сърдечните функции
Процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност – по
реда на раздел I, т. 1 – 5.
Раздел V
Ритъмни и проводни нарушения
1. Ритъмни или проводни нарушения без отклонения в хемодинамиката, само със субективни
оплаквания – 10 %.
2. Леки хемодинамични нарушения от I – II
ФК при надкамерни и камерни екстрасистоли
І – ІІ клас по Лаун, пароксизмални надкамерни
тахикардии, пароксизмално или персистиращо
предсърдно мъждене – извън пристъп, постоянно
нормофреквентно предсърдно мъждене и т.н.,
като се има предвид степента на изразеност на
основното заболяване – 40 %.
3. Постоянно предсърдно мъждене – тахи и
бради форма – 50 %.
4. Значителни хемодинамични нарушения от
II – III ФК при атрио-вентрикуларен (А-V) блок
от II и III степен, Моргани-Адамс-Стокс (МАС)
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и негови еквиваленти при ритъмни и проводни
нарушения, екстрасистоли с лоша прогноза и
т. н., като се има предвид степенната изразеност
на основното заболяване – 80 %.
Раздел VI
Артериална хипертония (АХ)
1. При АХ от I стадий без обективни белези
на органни промени; при лека степен (I степен)
АХ, със стойности на систолното артериално
налягане 140 – 159 mm Hg и/или стойности на
диастолното артериално налягане 90 – 99 mm
Hg; при изолирана систолна АХ със стойности
на диастолното артериално налягане, по-ниски от 90 mm Hg, и стойности на систолното
артериално налягане 140 – 159 mm Hg (I степен изолирана систолна АХ); 160 – 179 mm Hg
(II степен изолирана систолна АХ); по-високи
или равни на 180 mm Hg (III степен изолирана
систолна АХ) – 10 %.
2. При А Х от II стадий, поне с един от
следните белези за органно ангажиране: левокамерна хипертрофия; микроалбумину рия
30 – 300 mg/24 ч. и/или серу мен креатинин
(м ъ же – 11 5 – 133 µmol/ l (1, 3 – 1, 5 mg /d l),
(жени – 107 – 124 µmol/l (1,2 – 1,4 mg/dl); доказани
атеросклеротични плаки на каротидните артерии, аортата, илиачна и феморална артерия; при
умерена степен АХ (II степен), със стойности на
систолното артериално налягане 160 – 179 mm Hg
и/или стойности на диастолното артериално
налягане 100 – 109 mm Hg; при тежка степен АХ
(III степен), със стойности на систолното артериално налягане, по-високи или равни на 180 mm
Hg, и/или стойности на диастолното артериално
налягане, по-високи или равни на 110 mm Hg:
2.1. с един от белезите за органно ангажиране
и/или умерена степен (ІІ степен) – 20 %;
2.2. с повече от един белег за органно ангажиране и/или тежка степен (ІІІ степен) – 30 %.
3. При АХ от III стадий с прояви на симптоми на органно увреждане на един или повече
от прицелните органи (процентът се определя в
зависимост от степента на функционалния дефицит
на прицелния/прицелните органи):
а) сърце – ангина пекторис; миокарден инфаркт; СН;
б) мозък – преходна мозъчна исхемия; мозъчен
инсулт; хипертонична енцефалопатия;
в) очни дъна – ретинални хеморагии и ексудати
със или без едем на папилата;
г) бъбреци – серумен креатинин над 133 µmol/l
(над 1,5 mg/dl) – мъже, и над 124 µmol/l (над 1,4
mg/dl) – жени; протеинурия – над 300 mg/24 ч.;
бъбречна недостатъчност;
д) съдове – дисекираща аневризма; симптомно
артериално оклузивно заболяване.
Забележки:
1. При вторични хипертонии процентът се
определя, като се отчитат и видът, и тежестта на
основното заболяване, довело до симптоматична
хипертония.
2. В случаите на вече стабилизирано състояние
на таргетните органи без функционален дефицит
състоянието се оценява по аналогия с т. 2.1 и 2.2.
3. При оценката на състоянието по този раздел да се има предвид стратификацията на риска
по отношение на наличието или отсъствието на
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съпътстващи АХ рискови фактори, на захарен
диабет, на таргетно органно увреждане (ТОУ)
и на асоциирани с рискови фактори клинични
състояния (АСС).
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1. При ортостатична хипотония с леки оплаквания – 0 %.
2. При ортостатична хипотония с чести прояви
на световъртеж и склонност към колапс – 10 %.

2.1. с диастолна дисфункция – 40 %;
2.2. с ъс сис т ол на и д иас т ол на д исфу н кция – 50 %.
3. При прояви на сърдечна недостатъчност от
III ФК по НИХА:
3.1. без клинични белeзи за периферен зас
той – 60 %;
3.2. с клинични белeзи за периферен зас
той – 80 %.
4. При прояви на сърдечна недостатъчност от
IV ФК по НИХА – 91 %.

Раздел VIII
Неупоменати заболявания на сърцето

Ч АС Т ПЕТА
ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност:
1. При прояви на сърдечна недостатъчност от
I ФК по НИХА – 10 %.
2. При прояви на сърдечна недостатъчност от
II ФК по НИХА:

Раздел I
Зрителна острота

Раздел VII
Функционални кардиоваскуларни синдроми

Дясно
око
Ляво
око
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,10
От 0,09
до 0,05
включително
Под 0,05

Процентът на намалената работоспособност
при намаление на зрителната острота се определя
по следната таблица:

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0 %
0 %
0 %
5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
35 %

0 %
0 %
5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
38 %

0 %
5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
38 %
40 %

5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
37 %
40 %
45 %

7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
37 %
40 %
45 %
50 %

10
12
15
18
20
25
30
36
40
45
50
53

50 %

50 %

50 %

55 %

60 %

63 %

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,4

12
15
18
20
25
30
36
40
45
50
53
55

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

66 %

0,3

15
18
20
25
30
36
40
45
50
53
55
60

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

70 %

0,2

18
20
25
30
37
40
45
50
53
55
60
65

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

75 %

0,15

0,10

20
25
30
37
40
45
50
53
55
60
65
70

25
30
38
40
45
50
53
55
60
65
70
80

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

80 %

От 0,09
до 0,05
включит елно

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

85 %

35
38
40
45
50
53
55
60
65
70
80
85

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

90 %

Под
0,05

50
50
50
55
60
63
66
70
75
80
85
90

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

100 %

Пояснения към таблицата:
1. В първия хоризонтален ред е посочена зрителната острота на дясното око.
2. В първа колона е посочена зрителната острота на лявото око.
3. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на зрителна острота на лявото око е обозначен процентът на трайно намалена работоспособност.
Раздел II
Периферно зрение
1. Таблица за изчисление на процента на трайно намалената работоспособност при стеснен периметър:
Д.О./Л.О.
над 50 °
до 50 °
до 40 °
до 30 °
до 20 °
до 10 °
до 5 °

над 50 °
0 %
0 %
5 %
10 %
15 %
25 %
35 %

до 50 °
0 %
0 %
5 %
10 %
15 %
25 %
40 %

до 40 °
5 %
5 %
15 %
20 %
25 %
30 %
45 %

до 30 °
10 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
65 %

до 20 °
15 %
15 %
25 %
40 %
50 %
65 %
80 %

до 10 °
25 %
25 %
30 %
50 %
65 %
80 %
95 %

до 5 °
35 %
40 %
45 %
65 %
80 %
95 %
100 %
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Пояснение към таблицата:
1. В първия хоризонтален ред е посочено
периферното зрение на дясното око, а в първия
вертикален ред – на лявото око.
2. В пресечните точки на вертикалните и
хоризонталните линии на различните стойности
на периферното зрение на лявото и дясното око
е обозначен процентът трайно намалена работоспособност.
3. Хемианопсии:
3.1. биназална, битемпорална и хетеронимна
при запазено централно зрение – 30 %;
3.2. отпадане на половина на периметъра при
липса или пълна слепота на другото око – 80 %;
3.3. при непълно отпадане на половината на
периметъра в единственото око – 65 %.
Раздел ІІІ
Парализа
1. Придобита липса на акомодация (афакия,
артифакия):
1.1. на едното око – 10 %;
1.2. на двете очи – 20 %.
2. Смущение във функцията на сфинктера
на ириса:
2.1. на едното око – 5 %;
2.2. на двете очи – 10 %.
3. Офталмоплегия:
3.1. едностранна – 25 %;
3.2. двустранна – 60 %.
Раздел IV
Мидриаза
1. Едностранна (изолирана) мидриаза – 5 %.
2. Двустранна (изолирана) мидриаза – 10 %.
Раздел V
Смутена адаптация
На двете очи – вродена или придобита –
15 %.
Забележка. Процентът е общ за зрителния анализатор, а не се определя за всяко око поотделно.
Раздел VI
Болести на придатъците на окото и на очните
мускули
1. Дефекти или изкривяване на клепачи или
клепачния ръб, възпрепятстващи физиологичните
им функции:
1.1. на едното око – 10 %;
1.2. на двете очи – 20 %.
2. Непоправима птоза – при хоризонталното
гледане зеницата е напълно закрита:
2.1. на едното око – 40 %;
2.2. на двете очи – 91 %.
3. Непоправим лагофталм:
3.1. на едното око – 20 %;
3.2. на двете очи – 40 %.
4. Диплопия – 20 %.
5. Непоправимо сълзене:
5.1. на едното око – 5 %;
5.2. на двете очи – 10 %.
6. Кривогледство:
6.1. съдружно – 10 %;
6.2. паралитично – 20 %.
7. Нистагъм – 10 %.
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Раздел VII
Липса на леща

1. Липса на леща:
1.1. на едното око – 10 %;
1.2. на двете очи – 20 %;
1.3. липса на леща в единственото око – 30 %.
2. Имплантирана вътреочна леща на едното
или на двете очи – 10 %.
Раздел VIII
Общи правила
1. При преценката на степента на трайно
намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане се имат предвид основните функции
на зрителния анализатор (централно зрение,
периферно зрение, адаптаци я, акомодаци я),
както и най-характерните, видими и доказуеми
клинични изяви.
2. Зрителната острота се преценява с найдобрата корекция за всяко око поотделно.
3. При дистрофични или възпалителни хронични процеси, съвързани с чести рецидиви и
разрязване на роговицата, към процентите за
намалена работоспособност се прибавят:
а) за едното око – 5 %;
б) за двете очи – 10 %.
4. При хронични заболявания, създаващи
рискове за внезапно допълнително увреждане на
централното и периферното зрение (например
ексцесивна дегенеративна миопия, аблационна
болест, диабетна ретинопатия и др.), към процента на основното увреждане се добавят 20 %.
5. При невъзвратими морфологични изменения
в очните придатъци, преден очен сегмент, пречупващи среди и заден очен сегмент решението
е с пожизнен срок, независимо от зрителните
функции.
6. При установен злокачествен очен тумор
процентът на загубената работоспособност е:
а) до 2-рата година от диагностицирането
му – 91 %;
б) от 3-ата до 5-ата година от диагностицирането му – 71 %;
в) н а д 5 г од и н и о т д и а г но с т и ц и ра не т о
му – 50 %;
г) при наличие на близки и далечни метастази – 100 %, независимо от периода на диагностицирането.
7. При вродени или придобити помътнявания
на роговицата, лещата и стъкловидното тяло и
промени в зрителния нерв и ретината, оценката
на трайно намалена възможност за социална
адаптация при децата, които не могат да бъдат
оценени по функционален дефицит, се определя
от степента на помътняването или промените
в очните среди:
7.1. при засягане на едното око – 20 %;
7.2. при засягане на двете очи:
а) лека степен – 30 %;
б) средна степен – 50 %;
в) тежка степен – 80 %.
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Ч АС Т ШЕС ТА
БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Раздел І
Счупвания на ребра и деформации на
гръдния кош
1. Оздравели, без функционални нарушения,
според размера на дефекта:
1.1. до 5 ребра – 0 %;
1.2. от 5 до 7 ребра – 5 %;
1.3. над 7 ребра – 10 %.
2. Дефекти на ребра с диафрагмални сраствания и шварти при запазена белодробна функция
(статични показатели над 80 %) – 10 %.
3. При много разпространени дефекти, включително изразени деформации на гръдния кош:
3.1. без х рони чна ди хателна недостат ъчност – 20 %;
3.2. с хронична дихателна недостатъчност:
3.2.1. с хронична дихателна недостатъчност
І степен – 30 %;
3.2.2. с хронична дихателна недостатъчност
ІІ степен – 40 %;
3.2.3. с хронична дихателна недостатъчност
ІІІ степен – 50 %.
4. Чужди тела в белия дроб или в стената на
гръдния кош, оздравели без последици – 10 %.
Раздел ІІ
Бронхиектазии като самостоятелно заболяване
(доказани рентгенологично или с компютърна
томография)
1. Лека форма – слаба кашлица, оскъдна експекторация, 2 – 3 обостряния годишно – 20 %.
2. Средно тежка форма – умерена кашлица и
експекторация, 5 – 6 обостряния годишно – 50 %.
3. Тежка форма – почти непрекъсната кашлица, изобилна експекторация, чести тласъци,
включително „сухи“ кървящи бронхиектазии:
3.1. при възрастни – 80 %;
3.2. при деца – 100 %.
Раздел ІІІ
Пневмокониози
1. Силикоза I стадий – ретикуларна или микронодозна форма – 20 %.
2. Силикоза II стадий с вентилаторни нарушения и дихателна недостатъчност – 50 %.
3. Силикоза III стадий с вентилаторни нарушения и дихателна недостатъчност – 80 %.
4. Силикоза III стадий, туморна форма с
вентилаторни нарушения и дихателна недостатъчност – 100 %.
5. Азбестоза плеврална форма – единични
шварти и вкалцявания – 20 %.
6. Азбестоза с паренхимни промени с хронична
дихателна недостатъчност (ХДН) I степен – 50 %.
7. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН
II степен – 80 %.
8. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН
III степен – 100 %.
9. Други пневмокониози:
9.1. други пневмокониози с вентилаторни
нарушения без дихателна недостатъчност – 20 %;
9.2. д ру г и п невмокон иози с вен т и лат ор н и нару шен и я и д и хат ел на недос тат ъч нос т
I степен – 50 %;
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9.3. дру ги пневмокониози с Х ДН II степен – 80 %;
9.4. други пневмокониози с ХДН III степен – 100 %.
Раздел ІV
Бронхиална астма
1. Персистираща лека астма с приложени
амбулаторно и/или стационарно лечение:
дневни симптоми един път седмично;
нощни симптоми над 2 пъти месечно;
за тази форма се определят 30 %.
2. Персистираща средно тежка астма с приложени амбулаторно и стационарно лечение:
дневни симптоми – 2 – 3 пъти седмично;
нощни симптоми над 1 път седмично;
за тази форма се определят 50 %.
3. Персистираща тежка астма с приложени
амбулаторно и стационарно лечение с описани
прояви на дихателна недостатъчност:
дневни симптоми – постоянни;
нощни симптоми – чести (над четири пъти
седмично);
за тази форма се определят 80 %.
Раздел V
Злокачествени новообразувания на дихателната
система и на гръдните органи
1. Злокачествени новообразувания на трахеята,
на бронхите и белите дробове – независимо от
терапевтичното поведение се определя трайна
неработоспособност/вид и степен на увреждане:
1.1. при установяване на диагнозата до приключване на лечението – 100 %;
1.2. при условие че няма данни за рецидив
и метастазиране, в зависимост от общото състояние (редукция на тегло, анемия) до петата
година – 71 %;
1.3 след петата година без данни за рецидив
и дисеминация – 50 %.
2. При наличие на рецидив, близки и далечни
метастази, независимо от периода на диагностициране – 100 %.
Забележка. При всички доброкачествени тумори трайната неработоспособност/вид и степен
на увреждане се определя според засегнатите
органи и степента на функционалните нарушения.
Раздел VІ
Туберкулоза
1. Активна белодробна и извънбелодробна
форма на туберкулоза – 100 %.
2. Хронична форма на белодробна туберкулоза – 80 %.
3. Отворено оздравяла каверна според степента
на функционалните нарушения:
3.1. с дихателна недостатъчност І степен – 30 %;
3.2. с д и х ат ел на недос тат ъч нос т І І с т е пен – 40 %;
3.3. с ди хателна недостат ъчност ІІІ степен – 50 %.
4. Торакопластика в зависимост от степента
на функционалните нарушения:
4.1. лека степен на функционални нарушения – 50 %;
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4.2. средно тежка степен на функционални
нарушения – 60 %;
4.3. тежка степен на функционални нарушения – 80 %.
Забележка. След проведено лечение на активните форми на извънбелодробната туберкулоза трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане се определя според
засягането на съответния орган и настъпилите
функционални нарушения.
Раздел VІІ
Саркоидоза
1. Увеличение на торакалните лимфни възли с клинична симптоматика и функционални
нарушения:
1.1. лека степен на функционални нарушения – 30 %;
1.2. средно тежка степен на функционални
нарушения – 40 %;
1.3. тежка степен на функционални нарушения – 50 %.
2. Паренхимна форма с клинична симптомат ика и фу нк ц иона лни нару шени я според
степенната им изразеност:
2.1. лека степен на функционални нарушения – 60 %;
2.2. средно тежка степен на функционални
нарушения – 75 %;
2.3. тежка степен на функционални нарушения – 90 %.
3. Разпространен ръбцов стадий според степента на функционалните нарушения по реда на
т. 5.2, 5.3 и 5.4 от раздел X.
Раздел VІІІ
Белодробен тромбоемболизъм
1. Остро и хронично рецидивираща инфарктна форма в зависимост от фу нк ционалните
нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата
система – 100 % за срок една година.
2. Остро и хронично рецидивираща микроемболична форма в зависимост от функционалните
нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата
система – 100 % за срок една година.
Забележка. При лица, които работят, се следва
временна неработоспособност до овладяване на
клиничната симптоматика.
Раздел ІХ
Хрони ч на обс т ру к т и вна белод робна болес т
(ХОББ) и обструктивна сънна апнея доказана с
полисомнография и в зависимост от функционалните нарушения
1. ХОББ I степен, обструктивна сънна апнея
(ОСА), с обективизирани тласъци и вентилаторни
нарушения, без хронична дихателна недостатъчност – 20 %.
2. ХОББ II степен, ОСА, с ХДН I степен, със
или без хронично белодробно сърце:
2.1. с хронична дихателна недостатъчност
І степен без хронично белодробно сърце – 30 %;
2.2. с хронична дихателна недостатъчност
І степен с хронично белодробно сърце – 50 %.
3. ХОББ III степен, ОСА, с ХДН II степен – 80 %.
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4. ХОББ III степен, ОСА, с ХДН III степен – 100 %.
5. Хроничен бронхит при децата с обструктивен
тип на вентилаторна недостатъчност (ВН) – 50 %.
Раздел Х
Други болести на белия дроб
1. Муковисцидоза – 100 %.
2. Липса на един бял дроб според степента
на дихателната недостатъчност:
2.1. без дихателна недостатъчност – 80 %;
2.2. с дихателна недостатъчност – 100 %.
3. Частична резекция на белия дроб (лобектомия, билобектомия), в зависимост от дихателните
нарушения – ВН или ХДН – 50 %.
4. Алергичен алвеолит (при децата):
4.1. с лек рестриктивен тип на вентилаторна недостат ъчност (витален капацитет (ВК)
70 – 80 % от нормата) – 20 %;
4.2. с умерено изразен рестриктивен тип на
вентилаторна недостатъчност (витален капацитет
(ВК) 60 – 70 % от нормата) – 50 %;
4.3. с тежък рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК)
под 50 % от нормата) – 80 %.
5. Разпространени белодробни фибрози независимо от причината – според степента на
функционалния дефицит:
5.1. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без дихателна
недостатъчност – 20 %;
5.2. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с дихателна недостатъчност I степен – 50 %;
5.3. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с дихателна недостатъчност II степен – 80 %;
5.4. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с дихателна недостатъчност III степен – 100 %.
6. Трансплантация на бял дроб – 100 %.
Раздел ХІ
Степени на функционалните нарушения
1. Лека степен – задух, превишаващ обикновения, при средно тежко натоварване или
натоварване 75 – 100 W (средно тежка физическа
работа); форсиран витален капацитет (ФВК).
2. Средно тежка степен – задух, превишаващ
обикновения, при ежедневно леко натоварване,
изкачване на стълби до един етаж (лека физическа работа), натоварване 50 – 75 W; форсиран
витален капацитет (ФВК).
3. Тежка степен – задух при най-леко натоварване или в покой; форсиран витален капацитет
(ФВК) 45; сатурация на кислорода (О 2).
Ч АС Т СЕДМ А
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
1. Злокачествени и доброкачествени новообразувания на нервната система:
1.1. първите две години от установяването
им – 100 %;
1.2. от 3-ата до 5-ата година – 75 %;
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1.3. след 5-ата година – 50 %;
1.4. При доброкачествени новообразувания
на нервната система трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя,
както следва:
– до 2-рата година от диагностицирането,
последен рецидив или оперативно лечение се
следват 50 %;
– след 2-рата година процентът трайно намалена работоспособност/степен на увреждане
се определя в зависимост от функционалния
дефицит, съобразен със съответната отправна
точка от част седма;
– при доброкачествени новообразувания с
хронично рецидивиращ ход и многократни оперативни интервенции се приравнява към т. 1.3.
2. Увреждания на главния и гръбначния мозък с различна етиология и характер, от които
е последвало:
2.1. параплегия (горна, долна) – 100 %;
2.2. парапареза (горна, долна):
2.2.1. латентна – 30 %;
2.2.2. лека степен – 50 %;
2.2.3. средна степен – 75 %;
2.2.4. тежка степен – 95 %;
2.3. хемиплегия – 100 %;
2.4. хемипареза:
2.4.1. латентна – 30 %;
2.4.2. лека степен – 50 %;
2.4.3. средна степен – 75 %;
2.4.4. тежка степен – 95 %;
2.5. моноплегия:
2.5.1. горна – 80 %;
2.5.2. долна – 91 %;
2.6. монопареза:
2.6.1. латентна – 20 %;
2.6.2. лека степен – 40 %;
2.6.3. средна степен – 60 %;
2.6.4. тежка степен – 80 %;
2.7. квадриплегия – 100 %;
2.8. квадрипареза:
2.8.1. латентна – 50 %;
2.8.2. лека степен – 75 %;
2.8.3. средна степен – 95 %;
2.8.4. тежка степен – 100 %;
2.9. п и ра м и д на си м п т омат и к а без парези – 10 %.
Забележка 1. При увреждане на доминантния
горен крайник оценката на трайно намалената
работоспособност/степен на увреждане се завишава с 10 %.
2.10. нарушения на езика (афазия) и съпътстващи речево/говорни нару шени я – оценка
на базата на количествените и качествените
нарушения на спонтанната реч, повторната реч,
назоваване, разбиране на устна реч, писмена реч
(процент нарушение при тестуването, в съчетание
с еволюцията и етапа на обратно развитие на
афазийните синдроми):
2.10.1. тежко ограничена комуникация – при
стационарни форми на афазия, с липса или слаба
динамика на глобална афазия, тежка смесена
Брока, Вернике афазия, жаргон афазия, тежка
Брока афазия; наличие на тежка речева апраксия,
със/без дизартрия; наличие на аграфия/дисграфия, алексия/дислексия; акалк./диск – 100 %;
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2.10.2. средно към тежко ограничена комуникация – до тежко изразени еволюирани или
стационирани афазийни синдроми тип Брока,
Вернике, смесени форми; със/без речева апраксия или дизартрия; алексия/дислексия, аграфия/
дисграфия – 80 %;
2.10.3. умерено ограничена комуникация –
умерена степен на езикови/говорни нарушения
при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия,
транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/
без дислексия/дисграфия – 60 %;
2.10.4. леко към средно ограничена комуникация – до умерени езикови/говорни нарушения при
Брока афазия, проводникова афазия, аномична
афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми;
със/без речева апраксия и дизартрия; със/без
дислексия/дисграфия – 40 %;
2.10.5. леко ограничена комуникация – леки
езикови нарушения при аномични форми на
афазия; остатъчни артикулационни нарушения;
със/без дислексия/дисграфия – 20 %.
Забележка 2. Нарушенията на очните функции
и тазово-резервоарните нарушения се оценяват
в съответните части (част пета и част осма).
3. Хронични нервни болести съобразно стадия на развитие на заболяванията и тежестта на
симптоматиката (полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена склероза, хередодегенеративни
заболявания на нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен
синдром, паркинсонизъм, миастения и миастенни
синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии,
неврологични увреждания при ХИВ инфекции,
лаймска болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС, табес дорзалис, фуникуларна миелоза,
дискоординационни синдроми, екстрапирамидни
синдроми, нарушения на стволовите функции и
редки неврологични синдроми и др.):
3.1. патологична симптоматика без двигателен
дефицит – 20 %;
3.2. лека степен (форма) – 50 %;
3.3. средна степен (форма) – 75 %;
3.4. тежка степен (форма) – 95 %.
4. Епилепсия (според вида, тежестта и честотата на пристъпите с обективизация на пристъпите):
4.1. много редки – генерализирани пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, парциални
пристъпи с вторична генерализация) с интервали
повече от една година и парциални пристъпи
(прости, комплексни) – 20 %;
4.2. генерализирани епилептични пристъпи без
парциални (прости и комплексни) с интервали
от месеци – 40 %;
4.3. редки – генерализирани епилептични
прист ъпи (конвулсивни или неконвулсивни,
парциални пристъпи с вторична генерализация)
с интервали от месеци и парциални пристъпи
(прости, комплексни) с интервали от седмици – 60 %;
4.4. генерализирани епилептични пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, парциални
пристъпи с вторична генерализация) с интервали от седмици и парциални пристъпи (прости,
комплексни) с интервали от дни – 75 %;
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4.5. генерализирани епилептични пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, парциални
пристъпи с вторична генерализация) – ежесед
мични – 91 %;
4.6. епи леп т и чни син д роми, резистен т на
епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи – 100 % с чужда помощ (СЧП).
Забележка 3. Заболяването епилепсия в различните си форми се счита в ремисия, ако в
продължение на 3 години без лечение няма
рецидив.
5. Състояние след мозъчен инсулт (хеморагичен, исхемичен и субарахноидален кръвоизлив)
без остатъчен неврологичен дефицит и до една
година след тях – 50 %.
Забележка 4. Заболявания от друго естество – травматично и нетравматично протичащи
с общомозъчна симптоматика и без двигатален
дефицит да се приравняват към т. 5.
6. Неоперирани съдово-мозъчни аномалии
без неврологичен дефицит:
6.1. аневризми и артериовенозни малформации – 50 %;
6.2. състояния след операции за мозъчни
аневризми и състояния след ендоваскуларни
манипулации за мозъчни аневризми – 40 %;
6.3. високостепенни стенози (над 60 %) – 30 %.
7. Увреждания на ЧМН:
7.1. лека степен – 10 %;
7.2. средна степен – 20 %;
7.3. тежка степен – 30 %.
8. Псевдобулбарна пареза:
8.1 лека степен – 10 %;
8.2. средна степен – 20 %;
8.3. тежка степен – 30 %.
9. Булбарна пареза:
9.1. лека степен – 50 %;
9.2. средна степен – 75 %;
9.3. тежка степен – 95 %.
10. Комплицирана мигрена с чести пристъпи,
тежко вторично главоболие с чести пристъпи,
тежки невралгии на ЧМН (при документиране
на пристъпите) – 40 %.
11. Увреждания на периферните нерви:
11.1. нервус аксиларис:
11.1.1. лека степен – 10 %;
11.1.2. средна степен – 20 %;
11.1.3. тежка степен – 30 %;
11.2. нервус улнарис:
11.2.1. лека степен – 10 %;
11.2.2. средна степен – 20 %;
11.2.3. тежка степен – 30 %;
11.3. нервус радиалис:
11.3.1. лека степен – 10 %;
11.3.2. средна степен – 20 %;
11.3.3. тежка степен – 30 %;
11.4. нервус медианус:
11.4.1. лека степен – 10 %;
11.4.2. средна степен – 20 %;
11.4.3. тежка степен – 30 %;
11.5. нервус феморалис:
11.5.1. лека степен – 20 %;
11.5.2. средна степен – 30 %;
11.5.3. тежка степен – 40 %;
11.6. нервус исшиадикус:
11.6.1. лека степен – 40 %;
11.6.2. средна степен – 50 %;
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11.6.3. тежка степен – 60 %;
11.7. нервус фибуларис:
11.7.1. лека степен – 10 %;
11.7.2. средна степен – 20 %;
11.7.3. тежка степен – 30 %;
11.8. нервус тибиалис:
11.8.1. лека степен – 10 %;
11.8.2. средна степен – 20 %;
11.8.3. тежка степен – 30 %.
12. Вибрационна болест и вегетативна полиневропатия:
12.1. I стадий – 10 %;
12.2. II стадий – 30 %;
12.3. III стадий – 50 %.
Забележка 5. Стадият се определя в зависимост
от проведеното клинично изследване в клиника
по професионални заболявания.
13. Тежки дефекти в затварянето на невралната тръба – менингоцеле, менингомиоцеле,
менингоенцефалоцеле – 100 %.
14. Хидроцефалия:
14.1. лека степен – 30 %;
14.2. средна степен – 50 %;
14.3 тежка степен – 75 %;
14.4. при тежкостепенни неповлияващи се
от оперативно-клапно протезиране хидроцефалии – 95 %.
15. Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и състояния, водещи
до хронично персистиращи радикулопатии) в
зависимост от неврологичния дефицит:
15.1. лекостепенни с остатъчен сетивен синдром без двигателен дефицит – 10 %;
15.2. хронично-персистиращи с чести рецидиви – 30 %;
15.3. тежко протичащи дискогенни заболявания, състояния след оперативни интервенции и
засягащи няколко отдела на гръбначния стълб
с траен двигателен дефицит – 50 %.
Забележка 6. При увреждания на нервната
система с дефинитивен характер се определя
пожизнен срок.
Ч АС Т ОСМ А
ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Раздел I
Съдови заболявания на горните крайници
1. Артериални и венозни заболявания на
горните крайници:
1.1. със слаби хемодинамични нарушения
в периферното кръвоснабдяване – по 10 % за
всяка ръка;
1.2. с тежки нарушения в кръвоснабдяването,
с трофични промени – 20 % за всяка ръка;
1.3. с акрални некрози – 50 % за всяка ръка.
Раздел II
Болести на артериите (стенози и тромбози) на
долните крайници,
периферна артериална болест (ПАБ), стадиране
по Фонтен
1. I стадий (отслабен или липсващ пулс на
а. тибиалис, дискомфорт в прасците или ходилата
при бързо ходене):
1.1. с интермитиращо клаудикацио над 500 m:
1.1.1. на единия крак – 10 %;
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1.1.2. на двата крака – 20 %.
2. II стадий (бледа и хладна кожа, леки трофични изменения):
2.1. IIа стадий с интермитиращо клаудикацио
от 200 до 500 m, ABI>0,5:
2.1.1. на единия крак – 30 %;
2.1.2. на двата крака – 40 %;
2.2. IIб стадий с клаудикацио до 200 m –
ABI<0,5:
2.2.1. на единия крак – 50 %;
2.2.2. на двата крака – 60 %.
3. III стадий – исхемична болка в покой,
артериален Доплер под 50 mm – 71 % за една
година с оглед на динамичното проследяване.
4. IV стадий (некротичен) – некроза – 91 % за
една година с оглед на динамичното проследяване.
Раздел III
Хронична венозна болест (ХВБ), класификация
по СЕАР
(варикозни вени, посттромботичен синд ром).
Лимфедем, класификация по Брунер
1. Хронична венозна болест:
1.1. хронична венозна болест без съществени
застойни явления – динамичен периартикуларен
оток, без трофични изменения, ХВБ ІІ клас (С2)
по СЕАР:
1.1.1. за един крак – 10 %;
1.1.2. за двата крака – 20 %;
1.2. хронична венозна болест с умерено изразени застойни явления – траен оток, без трофични
изменения, ІІІ клас (С3) по СЕАР:
1.2.1. за един крак – 20 %;
1.2.2. за двата крака – 30 %;
1.3. хронична венозна болест със значителни
застойни явления – траен оток, пигментация
и дермолипосклероза, без рани, ІV клас (С4а,
С4b) по СЕАР:
1.3.1. C4а – кожни промени, дължащи се на
умерен венозен застой – хиперпигментация:
1.3.1.1. за един крак – 30 %;
1.3.1.2. за двата крака – 40 %;
1.3.2. C4b – кожни промени, дължащи се на
изразен венозен застой – хиперпигментация,
дермолипосклероза, хронична венозна болест
C5 – кожни промени – хиперпигментация, дермолипосклероза и цикатрикс излекувана язва:
1.3.2.1. за един крак – 40 %;
1.3.2.2. за двата крака – 50 %;
1.4. хронична венозна болест със тежки застойни явления – траен оток, C6 – кожни промени – хиперпигментация, дермолипосклероза
и активна язва (венозен улкус):
1.4.1. за един крак – 60 %;
1.4.2. за двата крака – 71 %.
2. Лимфедем:
2.1. необратим (твърд), индурирани тъкани,
фибросклероза, ІІІ стадий по Брунер:
2.1.1. с метрична разлика на симетрични
места до 4 cm:
2.1.1.1. за един крак – 20 %;
2.1.1.2 за двата крака – 30 %;
2.1.2. с метрична разлика на симетрични
места над 4 cm:
2.1.2.1. за един крак – 30 %;
2.1.2.2. за двата крака – 40 %;
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2.2. елефантиаза (обезформен крайник, тежки
изменения на епидермиса), ІV стадий по Брунер – 71 %.
3. Лимфедем на горните крайници:
3.1. с метрична разлика на симетрични места
до 3 cm – 20 %;
3.2. с метрична разлика на симетрични места
над 3 cm – 30 %.
Раздел IV
Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни
фистули
1. Дисекиращи аневризми на гръдната или
коремната аорта:
1.1. некоригирани – 91 %;
1.2. коригирани – 71 %.
2. Аневризма без руптура:
2.1. аневризма над 7 cm – 91 % за една година:
2.1.1. след корекция – 30 %;
2.2. аневризма 5 – 7 cm – 80 %:
2.2.1. след корекция – 20 %;
2.3. аневризма 3 – 4 cm – 40 %.
3. Артерио-венозни фистули, ангиодисплазии:
3.1. с умерено изразени хемодинамични нарушения и трофични промени – 30 %;
3.2. с тежки хемодинамични нарушения и
трофични промени – 50 %.
4. Аномалии и тромбози на в. порте – 50 %.
Раздел V
Болести на хранопровода
1. Злокачествени тумори на хранопровода:
1.1. радикално отстранен тумор в ранен стадий – Т1-2 N0 М0 (с пластика) без усложнения:
1.1.1. за първите две години след операцията – 95 %;
1.1.2. за третата година след операцията – 85 %;
1.1.3. за четвъртата година след операцията – 80 %;
1.1.4. за петата година след операцията – 71 %;
1.2. оперирани в късен стадий или с постоперативни усложнения (стенози, тракционни
дивертикули, фистули и др.):
1.2.1. за първите две години след операцията – 100 %;
1.2.2. за т ре тата г од и на с лед опера ц и ята – 95 %;
1.2.3. за четвъртата година след операцията – 85 %;
1.2.4. за петата година след операцията – 80 %.
2. Неоезофаг – 91 %.
3. Иноперабилни тумори или с далечни метастази – 100 %.
4. Атрезия на хранопровода и трахео-езофагеални фистули:
4.1. д о з а в ъ р ш в а н е н а е т а п н о т о л еч е ние – 100 %;
4.2. след завършване на етапното лечение, за
лица до 16-годишна възраст – 91 %.
5. Изгаряне на х ранопровода с изведени
езофаго- или гастростома до завършване на
лечението – 100 %.
Раздел VI
Болести на стомашно-чревния тракт
1. Малигнен стомашен тумор:
1.1. парциална резекция (Т1-2 N0 М0):

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

1.1.1. за първите две години след операцията – 95 %;
1.1.2. за третата година след операцията – 85 %;
1.1.3. за четвъртата година след операцията – 80 %;
1.1.4. за петата година след операцията – 71 %;
1.2. гастректомия:
1.2.1. за първите две години – 95 %;
1.2.2. за т ре тата г од и на с лед опера ц и ята – 85 %;
1.2.3. за четвъртата година след операцията – 80 %;
1.2.4. за петата година след операцията – 75 %;
1.3. гастректомия в късен стадий Т3-4 N1
М0 – 100 %;
1.4. иноперабилни или с далечни метастази – 100 %.
2. Малигнен дебелочревен тумор:
2.1. в ранен стадий – Т1-2 N0 М0 (парциална
чревна резекция) до 5-ата година:
2.1.1. за първите две години след операцията – 80 %;
2.1.2. за третата година след операцията – 71 %;
2.1.3. за четвъртата година след операцията – 60 %;
2.1.4. за петата година след операцията – 50 %;
2.2. в ранен стадий Т1-2 N0 М0 с хемиколектомия:
2.2.1. за първите две години – 95 %;
2.2.2. за т ре тата г од и на с лед опера ц и ята – 80 %;
2.2.3. за четвъртата година след операцията – 75 %;
2.2.4. за петата година след операцията – 65 %;
2.3. радикални операции в други стадии (Т34 N1 М0):
2.3.1. първите две години – 95 %;
2.3.2. за т ре тата г од и на с лед опера ц и ята – 91 %;
2.3.3. за четвъртата година след операцията – 80 %;
2.3.4. за петата година след операцията – 75 %.
3. Иноперабилни тумори или с далечни метастази – 100 %.
4. Субтотална колектомия – 71 %.
5. Тотална колектомия – 91 %.
6. Дефинитивен анус претер:
6.1. тънкочревен – 95 %;
6.2. дебелочревен – 80 %.
7. Временен анус претер (до възстановяването
на пасажа):
7.1. тънкочревен – 80 %;
7.2. дебелочревен – 75 %.
8. Аноректални малформации – до завършване на етапното лечение – 100 %.
9. Слабост на аналния сфинктер (вродена или
след реконструктивни операции):
9.1. инконтиненцио алви – само при физическо
натоварване – 30 %;
9.2. постоянна инконтиненция, загуба на анален сфинктер с пролапс на черво – 60 %.
10. Фистули, декубитуси и атонични рани (без
улкус крурис варикозум):
10.1. перианални фистули с постоянна секреция – 20 %;
10.2. хроничен фист улозен парапроктит –
40 %;
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10.3. чревни фист ули на предна коремна
стена – 50 %;
10.4. декубитуси и атонични рани:
10.4.1. със среден размер (от 4 до 6 cm) – 30 %;
10.4.2. с голям размер (над 6 cm) – 40 %.
11. Пролапс на ректума – 30 %.
12. Малигнен тумор на панкреаса:
12.1. първите две години – 100 %;
12.2. за третата година след операцията –
80 %;
12.3. за четвъртата и петата година след операцията – 75 %.
13. Злокачествени заболявания на перитонеума:
13.1. за първите две години след операция
та – 95 %;
13.2. за третата година след операцията – 80 %;
13.3. за четвъртата година след операция
та – 75 %;
13.4. за петата година след операцията – 60 %.
14. Рецидивиращи доброкачествени ретроперитонеални тумори – 50 %.
15. Радиационен колит – 40 %.
16. Перитонеални сраствания с чести илеу
си – 50 %.
17. Състояние след мезентериална тромбоза – 75 %.
Раздел VII
Злокачествени заболявания на черния дроб,
жлъчните пътища и жлъчния мехур
1. Малигнен чернодробен тумор:
1.1. за първите две години след операция
та – 95 %;
1.2. за третата година след операцията – 80 %;
1.3. за четвъртата година след операцията – 75 %;
1.4. за петата година след операцията – 60 %;
1.5. с метастази – 100 %.
2. Малигнен тумор на жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища и папила Фатери:
2.1. за първите две години след операцията – 95 %;
2.2. за третата година след операцията – 80 %;
2.3. за четвъртата година след операцията – 75 %;
2.4. за петата година след операцията – 71 %;
2.5. с метастази – 95 %.
Раздел VIII
Хернии
1. Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии: при липса на противопоказания за
оперативна корекция – еднократно:
1.1. малка (до 5 cm) – 10 %;
1.2. средна (до 15 cm) – 20 %;
1.3. голяма (над 15 cm) – 30 %.
2. Диафрагмални хернии, включително релаксация на диафрагмата:
2.1. без смущения във функцията на храносмилателната система – 10 %;
2.2. диафрагмални хернии с рефлукс-езофагит:
2.2.1. с рефлукс-езофагит – І – ІІ степен –
20 %;
2.2.2. с рефл у кс- езофа г и т – ІІІ – І V с т епен – 30 %;
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2.3. със силно изместване на вътрешни органи
според въздействието върху кардиопулмоналната система или с притискане на хранопровода – 50 %.
Раздел IХ
Пикочни органи
1. Смущения в изпразването на пикочния
мехур (ретенцио урине, включително постлъчеви
увреждания):
1.1. с резидуална урина от 50 до 100 ml –
10 %;
1.2. с резидуална урина до 300 ml – 20 %;
1.3. с резидуална урина над 300 ml – 30 %;
1.4. с необходимост от редовно катетризиране,
постоянен катетър – 50 %.
2. След отстраняване на малигнен тумор на
пикочния мехур:
2.1. в ранен стадий – Т1-2 N0 М0 с трансуретрална резекция (ТУР):
2.1.1. за първите две години след операцията – 80 %;
2.1.2. за третата година след операцията – 71 %;
2.1.3. за четвъртата година след операция
та – 60 %;
2.1.4. за петата година след операцията – 50 %;
2.2. в по-късни стадии (с парциална резекция):
2.2.1. за първите две години след операцията – 95 %;
2.2.2. за т ре тата г од и на с лед опера ц и ята – 85 %;
2.2.3. за четвъртата година след операция
та – 80 %;
2.2.4. за петата година след операцията – 75 %;
2.3. иноперабилни тумори или с цистектомия – 100 %.
3. При отстраняване на малигнен тумор на
бъбрека:
3.1. в ранен стадий Т1-2 N0 М0 (нефректомия):
3.1.1. за първите две години след операцията – 95 %;
3.1.2. за третата година след операцията – 80 %;
3.1.3. за четвъртата година след операция
та – 65 %;
3.1.4. за петата година след операцията – 60 %;
3.2. в късен стадий (с метастази) – със или
без нефректомия – 100 %.
4. Инконтиненция на урината:
4.1. непълно (частично) отделяне на урина
(стрес-инконтиненция II – ІІІ степен) – 20 %;
4.2. абсолютна инконтиненция – 50 %.
5. Постлъчева склероза на пикочния мехур с
намаляване на капацитета му – 50 %.
6. Кожно-уретерални фистули (хипоспадия,
еписпадия) – до завършване на лечението – 50 %.
7. Чревно-уретерални фистули – 50 %.
8. Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома – 71 %.
9. Ектопия на пикочен мехур – 100 %.
10. Енурезис ноктюрна – 40 %.
Раздел Х
Мъжки полови органи
1. Злокачествено новообразувание на пениса:
1.1. за първите две години след операция
та – 75 %;
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1.2. за третата година след операцията – 65 %;
1.3. за четвъртата година след операцията – 60 %;
1.4. за петата година след операцията – 50 %.
2. Липса на пенис и двата тестиса с изтичане
на урина – 50 %.
3. Липса на двата тестиса (до 40-годишна
възраст) – 30 %.
4. След отстраняване на малигнен тумор на
тестиса в първите 5 години:
4.1. тератокарцином:
4.1.1. за първите две години след операцията – 95 %;
4.1.2. за третата година след операцията – 85 %;
4.1.3. за четвъртата година след операция
та – 80 %;
4.1.4. за петата година след операцията – 75 %;
4.2. семином:
4.2.1. първите две години – 95 %;
4.2.2. за т ре тата г од и на с лед опера ц и ята – 80 %;
4.2.3. за четвъртата година след операция
та – 65 %;
4.2.4. за петата година след операцията – 60 %;
4.3. с метастази – 100 %.
5. Аденом на простатата, II – III стадий:
5.1. с резидуална урина от 50 до 100 ml –
10 %;
5.2. с резидуална урина до 200 ml – 20 %.
6. След премахване на малигнен тумор на
простатната жлеза:
6.1. в ранен стадий (радикална простатектомия):
6.1.1. за първите две години – 80 %;
6.1.2. за третата година след операцията – 75 %;
6.1.3. за четвъртата година след операция
та – 60 %;
6.1.4. за петата година след операцията – 50 %;
6.2. локално авансирал процес (кастрация и
хормонотерапия):
6.2.1. първите две години – 95 %;
6.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 80 %;
6.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 65 %;
6.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 60 %.
6.3. Тумори на простатата с далечни метастази – 100 %.
Раздел ХI
Женски полови органи
1. Малигнен тумор на гърдата в първите
5 години:
1.1. в начални стадии, Т1-3 Н0-1 М0, както
и след екстирпация на локален рецидив или
кожни метастази:
1.1.1. първите две години – 80 %;
1.1.2. за третата година след операцията – 75 %;
1.1.3. за четвъртата година след операция
та – 60 %;
1.1.4. за петата година след операцията – 50 %;
1.2. иноперабилни или с далечни метастази
до петата година:
1.2.1. за първите две години след хистологичната верификация – 100 %;
1.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 91 %;
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1.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 80 %;
1.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 71 %.
2. Малигнен тумор на матката или маточната
шийка в първите 5 години:
2.1. при отстраняване в начални стадии, Т1-3
Н0-1 М0:
2.1.1. първите две години – 91 %;
2.1.2. за третата година след операцията – 75 %;
2.1.3. за четвъртата година след операция
та – 60 %;
2.1.4. за петата година след операцията – 50 %;
2.2. иноперабилни или с далечни метастази
до петата година:
2.2.1. за първите две години след хистологичната верификация – 100 %;
2.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 91 %;
2.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 80 %;
2.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 75 %.
3. Малигнен тумор на яйчника в първите
5 години:
3.1. в начални стадии Т1-3 Н0-1 М0:
3.1.1. първите две години – 91 %;
3.1.2. за третата година след операцията – 80 %;
3.1.3. за четвъртата година след операция
та – 75 %;
3.1.4. за петата година след операцията – 65 %;
3.2. иноперабилни или с далечни метастази
до петата година:
3.2.1. за първите две години след хистологичната верификация – 100 %;
3.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 95 %;
3.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 80 %;
3.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 75 %;
3.3. липса на два яйчника (посткастрационен
синдром) до 50-годишна възраст – 50 %.
4. Ендометриоза в тежка степен – 30 %.
5. Влагалищни фистули:
5.1. пикочно-влагалищни фистули и влагалищно-ректални – до корекцията им – 50 %;
5.2. оформена клоака – 100 %.
6. Десцензус на вагината с инконтингенция
на урината – 20 %.
7. Малигнен влагалищен тумор в първите
пет години:
7.1. в ранен стадий до петата година:
7.1.1. първите две години – 95 %;
7.1.2. за третата година след операцията – 80 %;
7.1.3. за четвъртата година след операция
та – 65 %;
7.1.4. за петата година след операцията – 60 %;
7.2. иноперабилни или с далечни метастази
до петата година:
7.2.1. за първите две години след хистологичната верификация – 100 %;
7.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 91 %;
7.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 80 %;
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7.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 71 %.
8. Ма лигнен т у мор на външните полови
органи:
8.1. в ранен стадий до петата година:
8.1.1. за първите две години след операцията – 95 %;
8.1.2. за третата година след операцията – 80 %;
8.1.3. за четвъртата година след операция
та – 65 %;
8.1.4. за петата година след операцията – 60 %;
8.2. иноперабилни или с далечни метастази
до петата година:
8.2.1. за първите две години след хистологичната верификация – 100 %;
8.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 91 %;
8.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 80 %;
8.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 71 %.
Раздел ХII
1. Вродени цепки на устни, челюсти и небце – до корекцията им – 100 %.
2. Травматичен скалп – 50 %.
3. Обезобразяващи състояния (след операция
за нео гландула Паротис, резекция на челюст и
др.), с нарушения на говора и храненето – 50 %.
4. Новообразувания на устни, бузи, език, тонзили, горна и долна челюст, гландула Паротис
до петата година след операцията:
4.1. в ранен стадий:
4.1.1. за първите две години след операцията – 75 %;
4.1.2. за третата година след операцията – 65 %;
4.1.3. за четвъртата година след операцията –
60 %;
4.1.4. за петата година след операцията – 50 %;
4.2. с метастази до 5-ата година:
4.2.1. за първите две години след хистологичната верификация – 100 %;
4.2.2. за третата година след хистологичната
верификация – 91 %;
4.2.3. за четвъртата година след хистологичната верификация – 80 %;
4.2.4. за петата година след хистологичната
верификация – 71 %.
5. Контрактура на темпоромандибуларните
стави с нарушено хранене – 50 %.
6. Злокачествени мекотъканни тумори до
петата година:
6.1. в ранен стадий:
6.1.1. за първите две години след операцията – 95 %;
6.1.2. за третата година след операцията – 80 %;
6.1.3. за четвъртата година след операция
та – 65 %;
6.1.4. за петата година след операцията – 60 %;
6.2. с далечни метастази до петата година – 100 %.
7. За злокачествено заболяване ин ситу –
50 % за една година след санирането.
Забележка. При липса на данни за рецидив и
дисеминация всички онкологични заболявания
след петата година се оценяват с 50 %.
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Раздел ХIII
Изгаряния

Оценката на т райно нама лената работоспособност/степен на увреждане се прави по
функционалния дефицит на различните органи
и системи, засегнати от изгарянето.
Ч АС Т ДЕВЕТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Раздел I
Захарен диабет
1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):
1.1. контролиран с диета или с перорално
лечение без усложнения – 10 %;
1.2. захарен диабет на перорално лечение:
1.2.1. захарен диабет с едно усложнение на
прицелен орган – 30 %;
1.2.2. захарен диабет с две усложнения на
прицелни органи – 40 %;
1.2.3. захарен диабет с повече от две усложнения на прицелни органи – 50 %;
1.3. диабет в детската възраст – 50 %.
2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):
2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения – 50 %;
2.2. диабет в детската възраст без усложнения – 80 % (лабилност на диабета, чести хипогликемии и хипергликемии);
2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения:
2.3.1. инсулинозависим захарен диабет с едно
усложнение – 60 %;
2.3.2. инсулинозависим захарен диабет с две
усложнения – 71 %;
2.3.3. инсулинозависим захарен диабет с повече
от две усложнения – 80 %.
Раздел II
Болести на щитовидната жлеза
1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза),
болест на Базедов:
1.1. средно тежка форма – рефрактерна на
лечение или с хронично-рецидивиращ ход с
органни увреждания без траен функционален
дефицит – 50 %;
1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло,
пулсова фреквенция при покой над 120 удара/
минута, тиреотоксично сърце, изявена (клас
4 – 6) ендокринно асоциирана офталмопатия);
в оценката на окончателния процент на трайно
намалена работоспособност/степен на увреждане
се вземат предвид и процентите, определени за
функционалния дефицит на сърдечно-съдовата
система и зрителния анализатор – 80 %.
Забележка. При деца до 16 години процентът
при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.
2. Щитовидна хипофункция (микседем):
2.1. добре компенсирана със заместително
лечение – 0 %;
2.2. при незадоволителна компенсация (по
клинични и лабораторни данни и рефрактерни на
лечение форми, доказани в клинична обстановка)
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въпреки заместителното лечение в зависимост
от отражението върху общото състояние и усложненията – 30 %;
2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца до
3-годишна възраст – 30 %.
3. Карцином на щитовидната жлеза:
3.1. след отстраняване на папиларен или
фоликуларен тумор 1 – 2 стадий:
3.1.1. до втората година – 71 %;
3.1.2. от третата до петата година – 60 %;
3.1.3. след петата година – 50 %;
3.2. след отстраняване на недиференциран и
медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 – 4 стадий:
3.2.1. до втората година – 80 %;
3.2.2. от третата до петата година – 60 %;
3.2.3. след петата година – 50 %.
4. При деца до 16 години процентът по повод
карцином на щитовидната жлеза се определя:
4.1. до втората година – 100 %;
4.2. от третата до петата година – 80 %;
4.3. след петата година – 50 %.
5. Високостепенна и ретростернална струма,
преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи
заболявания и напреднала възраст, които са
контраиндикации за операция – 91 % (нарушения
в акта на гълтане, дихателна недостатъчност и
съдови компресии).
6. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без
изявени тиреоидни нарушения):
6.1. клас 4-5-6 по Европейската тиреоидна
асоциация (ЕТА) в активен стадий – 50 %;
6.2. клас 4-5-6 (по ЕТА) в неактивен стадий – 30 %.
Забележка. В посочения по-горе процент се
включва и функционалният дефицит на зрителния анализатор.
Раздел III
Болести на паращитовидните жлези
1. Хипопаратиреоидизъм:
1.1. лека степен – латентна тетания с леки
органни спазми – 30 %;
1.2. средно тежка степен – манифестна тетания с редки карпопедални и висцерални спазми – 40 %;
1.3. тежка степен – честа манифестна тетания
с карпопедални и висцерални спазми и психични
нарушения – 80 %;
1.4. при деца всички форми на хипопаратиреоидизъм – 80 %.
2. Хиперпаратиреоидизъм:
2.1. компенсиран (без риск от фрактури) – 10 %
(лека степен на изразеност);
2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури, трайна
хиперкалциемия) – 60 % (поради средна степен
на заболяването и без усложнения от страна на
други органи и системи);
2.3. с прекарани множествени фракт у ри,
хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и
нефрокалциноза, кардиомиопатия – 100 %.
3. Карцином на паращитовидната жлеза –
приравнява се с т. 3 от раздел II за възрастни и
т. 4 от раздел II за деца.
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Раздел IV
Болести на надбъбречните жлези
1. Хиперфункция на надбъбречната кора:
1.1. синдром на Къшинг.
Процентът на намалена работоспособност/
степен на увреждане се определя от мускулната
слабост и от отражението върху различните органи и системи (хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, остеопороза, психични
промени):
1.1.1. нелекуван (декомпенсиран) – 80 %;
1.1.2. тежък нелекуван, при невъзможност за
повлияване от симптоматично лечение – 100 %
(тежко състояние и полиорганна ангажираност);
1.1.3. компенсиран след лечение – 50 %;
1.2. бенигнен феохромоцитом – при високостепенни стойности на катехоламиновата хипертония и свързаните с нея органни усложнения до
оперативното лечение – 91 %.
Забележка. След лечение процентът на трайно
нама лената работоспособност/степен на у вреждане се определя в зависимост от тежестта
на остатъчната хипертония, ако има такава, и
усложненията є.
2. Първичен хипералдостеронизъм:
2.1. синдром на Кон – оценката е във връзка
с тежестта на хипертонията и хипокалиемията
и органните усложнения до оперативното лечение – 50 %;
Забележка. След лечение процентът на трайно
намалената работоспособност/степен на увреждане се определя от тежестта на остатъчната
хипертония и усложненията є.
2.2. нетуморни форми на първичен хипер
алдостеронизъм – процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя
от степента на артериалната хипертония и хипокалиемия – 50 %;
2 . 3. п ри дец а с х и пера л до с т ер он и з ъм –
100 %.
3. Хронична надбъбречна недостатъчност
(Адисонова болест):
3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек
ортостатизъм – 30 %;
3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:
3.2.1. компенсирана с лечение – 40 %;
3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното
лечение – 75 % (поради липса на терапевтичен
отговор и задържане на клиничната симптоматика);
3.2.3. тежка форма с чести Адисонови кризи – 100 %;
3.3. при деца до 16 години – всички форми
на вродена надбъбречна хиперплазия със солева
загуба:
3.3.1. лека форма – 60 %;
3.3.2. средно тежка форма – 80 %;
3.3.3. тежка форма – 100 %;
3.4. при деца – хипокортицизъм с неврологична симптоматика – 100 %.
4. Злокачествени тумори на надбъбречните
жлези (хормонално активни и неактивни):
4.1. при радикална операция без метастази:
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4.1.1. до втората година от отстраняване на
тумора – 100 %;
4.1.2. от третата до петата година – 80 %;
4.1.3. след петата година – 50 %;
4.2. при метастази или при иноперабилни
карциноми – 100 %.
Раздел V
Хипофизарни нарушения
1. Акромегалия:
1.1. лека степен, без органни функционални
нарушения, без засягане на зрението – 30 %;
1.2. средно тежка степен – умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит на
опорно-двигателния апарат – 50 %;
1.3. тежка степен – кардиомегалия, сърдечна
недостатъчност, изразена артериална хипертония,
значителни зрителни нарушения, захарен диабет,
остеоартропатия – в зависимост от степента на
функционалния дефицит на отделните органи
и системи:
1.3.1. тежка степен с ангажиране на една
органна система – 71 %;
1.3.2. тежка степен с ангажиране на две органни системи – 80 %;
1.3.3. тежка степен с ангажиране на повече
от две органни системи – 100 %.
2. Нанизъм:
2.1. в детска възраст:
2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения – 0 %;
2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни
отклонения – 40 % (лека форма на изоставане
на растежа);
2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни
отк лонени я – 80 % (средно теж ка форма на
изоставане на растежа);
2.1.4. при изоставане в растежа с повече от
4 стандартни отклонения – 100 % (тежка форма
на изоставане на растежа);
2.2. телесна височина след приключване на
растежа:
2.2.1. за жени от 140 до 131 cm, за мъже от
145 до 136 cm – 50 % (лека степен);
2.2.2. за жени от 130 до 120 cm, за мъже от
135 до 125 cm – 71 % (средна степен);
2.2.3. за жени от 119 до 110 cm, за мъже от
124 до 115 cm – 91 % СЧП;
2.2.4. за жени под 110 cm, за м ъже под
115 cm – 100 % СЧП.
Забележка. Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервнопсихическо развитие.
В случай че са налице намалени мнестични
възможности, ендокринни нарушения, както и
нарушения на други органи и системи, оценката
на трайно намалената работоспособност/вида и
степента на увреждане се определя спрямо найвисокия процент на съответното функционално
нарушение.
3. Безвкусен диабет:
3.1. вроден или придобит, компенсиран със
заместително лечение – 10 %;
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3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет
(състоянието следва да бъде документирано
клинично) – 50 %.
4. Хипопитуитаризъм:
4.1. панхипопит уитаризъм – 95 % (поради
ангажиране на много ендокринни оси).
За бележ к а. П а р ц и а л е н х и п о п и т у и т а р и зъм – процентът намалена работоспособност/
степен на увреждане се определя в зависимост
от секторалната хормонална недостатъчност,
касаеща периферните жлези.
5. Хопогонадизъм (първичен, вторичен) и
гонадна дисгенезия – в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната
система и общото състояние – 20 %.
Раздел VI
Хипотрофии и дистрофии в детска възраст
1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20
на сто – 60 % (І степен на хипотрофия, която
е свързана с храненето и се отнася за деца до
3-годишна възраст).
2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30
на сто – 80 % (ІІ степен на хипотрофия, която
е свързана с храненето и се отнася за деца до
3-годишна възраст).
Раздел VII
Рахит
1. Теж ка форма на рахит с патологични
фрактури – 100 %.
2. Витамин „Д“ резистентен рахит с тежки
необратими изменения в костите – 80 %.
Раздел VIII
Други болести на обмяната
1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; на въглехидратите; на
липидната обмяна; на обмяната на плазмените
белт ъци; минера лната обм яна; във водни я,
електролитния и алкално-киселинния баланс;
други смущения на обмяната (кистозна фиброза,
нарушение на обмяната на порфирина, пурина
и пиримидина, амилоидоза, нарушение на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза,
в урейния цикъл и др./баланс). При възрастни
в зависимост от функционалния дефицит на
прицелните органи.
За деца до 16 години:
1.1. смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; на въглехидратите; на
липидната обмяна; на обмяната на плазмените
белтъци; минералната обмяна; във водния, електролитния и алкално-киселинния баланс – 80 %;
1.2. други смущения на обмяната (кистозна
фиброза, нарушение на обмяната на порфирина,
пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушение на
екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза,
в урейния цикъл и др.) – 100 %.
2. Подагра.
Степен та на т райно нама лената рабо то 
способност/степен на увреждане се определя
съобразно функционалния дефицит на прицелните органи – бъбреци и ставен апарат. При
хронична подагра с образуване на тофи оценката
се определя по т. 4.3, раздел ХХIII, част девета.
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Раздел IХ
Адипозитас пермагна (индекс на телесна маса)
(ИТМ) над 55 kg/m 2) – 50 %.
Раздел Х
1. Генерализирана остеопороза без реализирани или с реализирани спонтанни фрактури
при (Т-скор над – 2,5), установен чрез остеодензитометрия на гръбначен стълб или шийка на
бедрена кост – 30 %.
2. При генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури се оценява и
функционалният дефицит на опорно-двигателния
апарат, отразен в първа част на таблицата.
Раздел ХI
Генетични аномалии
1. Бройни или структурни хромозомни аберации.
2. Наследствени дефекти на метаболизма.
3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) – ако не могат да
бъдат отнесени към друг раздел на тази таблица.
Забележки:
1. За деца до 3 години – 50 %.
2. За посочените по-горе генетичните аномалии се следват (за възраст над 3 години) – 30 %.
Раздел ХII
Болести на хранопровода
1. Дивертикули със задръжка на храна и
усложнения, като възпалителни промени, значителна загуба на тегло и увредено общо състояние – 50 %.
2. Органични стенози на хранопровода:
2.1. без изразени трудности в акта на гълтане – 0 %;
2.2. с изразени трудности в преглъщането – повръщане, отслабване на тегло, увредено
общо състояние и възпалителни промени при
неповлияване от оперативно лечение – 80 %.
Раздел ХIII
Болести на стомаха
1. Язвена болест без усложнения – 0 %.
2. Язвена болест с усложнения – чести кръвоизливи и перфорации на стомаха (в зависимост
от нарушенията в общото състояние и хемопоезата) – 40 %.
3. Болест на оперирания стомах – Дъмпинг
синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с
развит синдром на витаминен и електролитен
недоимък и др.:
3.1. болест на оперирания стомах – Дъмпинг
синдром, синдром на сляпата бримка, пептични
язви на йеюнума – 50 %;
3.2. тотална гастректомия с развит синдром на витаминен и електролитен недоимък и
др. – 100 %.
Раздел ХIV
Болести на червата
1. Глутенова ентеропатия, частична резекция
на черво, дивертикулити:
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1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние – 0 %;
1.2. със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние – 60 %.
2. Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК)
и регионален ентерит (болест на Крон):
2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения – 40 %;
2.2. персистиращи, трудно влияещи се от
лечение форми с консумативен, анемичен и
адинамичен синдром – 71 %;
2.3. напреднали форми с усложнения – изразен
консумативен, астено-адинамичен и анемичен
синдром, белтъчно-електролитни нарушения
и усложнения при ХУХК и болестта на Крон
(стенози и резекции) – 100 %.
3. Пострезекционни състояния в детската
възраст:
3.1. синдром на късо тънко черво – 100 %;
3.2. синдром на късо дебело черво – 71 %.
Раздел ХV
Болести на черния дроб
1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен,
автоимунен) – след чернодробна биопсия, според
хистологичната находка в стадий F3 – F4:
1.1. лека степен на активност – 10 %;
1.2. умерена степен на активност – 30 %;
1.3. висока степен на активност – 40 %.
2. Чернодробна цироза:
2.1. I стадий по Чайлд – 50 %;
2.2. II стадий по Чайлд – 80 %;
2.3. III стадий по Чайлд – 95 %.
3. Първична билиарна цироза, хемохроматоза,
болест на Уилсън:
3.1. без оформяне на чернодробна цироза и без
промяна на общото състояние: по аналогия с т. 1;
3.2. с чернодробна цироза: по аналогия с т. 2.
4. Състояние след трансплантация на черния
дроб:
4.1. до 2 години след трансплантацията – 95 %;
4.2. след втората година от трансплантация
та – 71 %.
Раздел XVI
Болести на панкреаса
1. Хроничен панкреатит с изразен болков
синдром с калцификати и/или псевдокисти,
чести хоспитализации по повод на обостряне и с
изразено нарушаване на общото състояние – анемичен синдром – 50 %.
2. Хроничен панкреатит и/или състояние след
резекция на панкреаса с изразена екзокринна и/
или ендокринна недостатъчност, консумативен
синдром и увредено общо състояние – 95 %.
Раздел XVII
Злокачествени кръвни заболявания
1. Миелоидни неоплазии:
1.1. хронични миелопролиферативни заболявания: хронична миелогенна, еозинофилна,
неутрофилна левкемия, хронична идиопатична
миелофиброза, полицитемия вера, есенциална
тромбоцитемия:
1.1.1. в хронична фаза до петата година – 75 %;
1.1.2. в бластна криза – 95 %;
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1.1.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %.
2. Миелодиспластични (миелопролиферативни) заболявания: хронична миеломоноцитна левкемия, атипична хронична миелогенна левкемия,
ювенилна миеломоноцитна левкемия – оценката
е като т. 1.
3. Миелодиспластични синдроми (рефрактерна анемия със или без ринг сидеробласти, със или
без ексцес на бласти, рефрактерна цитопения):
3.1. до постигане на ремисия – 95 %;
3.2. до пет години от постигане на ремисия
та – 75 %;
3.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %.
4. Остра миелоидна левкемия:
4.1. до завършване на лечението, включително
консолидационни курсове – 95 %;
4.2. до петата година от постигане на ремисия – 75 %;
4.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %.
В-клетъчни неоплазии
5. Прекурсорни В-клетъчни неоплазми (прекурсорни В-лимфобластна и В-клетъчна остра
лимфобластна левкемия):
5.1. до завършване на лечение, включително
консолидационни курсове – 95 %;
5.2. до петата година от постигане на ремисия – 75 %;
5.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %.
6. Периферни В-клетъчни неоплазии (плазмоклетъчен миелом (плазмоцитом), лимфоцитен
лимфом):
6.1. без лечение, до петата година – 50 %;
6.2. с умерени прояви до завършване на лечението – 75 %;
6.3. с тежки прояви (остеолиза, анемия, хронична бъбречна недостатъчност) – 95 %;
6.4. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %.
7. В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия,
В-клетъчна полиморфна левкемия, спленален
маргинално зонов В-клетъчен лимфом, косматоклетъчна левкемия, екстранодален маргиналнозонов В-клетъчен лимфом, фоликуларен лимфом:
7.1. до завършване на лечението – 75 %;
7.2. без лечение, до петата година – 50 %;
7.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %;
7.4. при автоимунна хемолитична анемия и/
или тромбоцитопения – 95 %.
8. Дифузен едро В-клетъчен лимфом, лимфом
на Бъркет:
8.1. до завършване на лечението – 95 %;
8.2. до петата година от постигане на ремисия – 75 %;
8.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %;
8.4. при резистентност към лечението и авансираност на процеса – 95 %.
Т-клетъчни и NK-клетъчни неоплазии
9. Прекурсорни Т-клетъчни неоплазии (прекурсорен Т-лимфобластен лимфом, прекурсорна
Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия):
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9.1. до завършване на лечението, включително
консолидационни курсове – 95 %;
9.2. до петата година от постигане на ремисия – 75 %;
9.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %.
10. Т-клетъчни неоплазии (Т-клетъчна полиморфна левкемия, Т-клетъчна лимфоцитна
левкемия, агресивна NК-клетъчна левкемия,
екстранодален Т-клетъчен лимфом, хиперспленална гама делта Т-клетъчна лимфома, микозис
фунгоидес – сезари синдром):
10.1. по време на лечението – 95 %;
10.2. след лечението до петата година – 75 %;
10.3. от петата до десетата година при постигната ремисия – 50 %;
10.4. при резистентност и авансиралост на
процеса – 95 %.
11. Лимфом на Хочкин:
11.1. при I и II клиничен стадий до постигане
на ремисия – 75 %;
11.2. до петата година от постигане на ремисия
при I и II клиничен стадий – 50 %;
11.3. при III и IV клиничен стадий до постигане на ремисия – 95 %;
11.4. до петата година при постигната ремисия – 75 %;
11.5. от петата до десетата година – 50 %.
Раздел XVIII
Други болести на кръвта и кръвотворните органи
1. Желязо и други недоимъчни анемии:
1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви с
възможност за постигане на ремисия при лечението – 20 %;
1.2. при трайно задържане на хемоглобина
под 100 g/l, потребност от периодично кръвопреливане – 80 %, поради необходимост от
системно лечение.
2. Наследствени и придобити хемолитични
анемии:
2.1. при стабилизирано състояние без изразени
общи нарушения – 20 %;
2.2. хемоглобин под 100 g/l, потребност от
кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние – 80 %;
2.3. при значително увредено общо състояние,
необходимост от периодични кръвопреливания,
вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно
лечение – 100 %.
3. Апластична анемия при панмиелопатия
или еритробластофтиза – 95 % при терапевтично
неповлияване.
4. Дефекти на коагулацията:
4.1. лека степен – редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над
5 %) – 30 %;
4.2. средно тежка форма – с редки повтарящи
се кръвоизливи (АХГ 1 – 5 %) – 60 %;
4.3. тежки форми – чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго
лечение (АХГ), по-малко от 1 % – 100 %.
5. Пу рпу ра и други хеморагични състояния – оценката се прави както по т. 4.
6. Болести на белите кръвни телца (агран улоцитоза, фу нк циона лни разст ройства на
полиморфноядрените неутрофили, генетични
аномалии на левкоцитите и др.):
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6.1. при леки стабилизирани състояния – 30 %;
6.2. при рецидивиращи форми и необходимост
от често болнично лечение – 80 %;
6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението
форми – 100 %.
7. Загуба на далака (без наличие на кръвно
заболяване):
7.1. за деца при загуба на далака (съобразно склонността към инфекции и протичането
им) – 75 %;
7.2. при по-късна загуба в първата година от
отстраняването – 30 %;
7.3. след изтичане на едногодишен период – 0 %.
8. Разстройства на имунитета при деца и
възрастни – тежка степен (вродени и придобити
имунодефицитни болести) и наследствен ангиоедем – 80 %.
9. Костно-мозъчна трансплантация – оценката
е както в раздел ХIХ, т. 6.
Раздел ХІХ
Болести на бъбреците и пикочните пътища
1. Загуба или отпадане на един бъбрек при
здрав друг бъбрек – 20 %.
2. Загуба или отпадане на един бъбрек при
увреден единствен бъбрек, но с компенсирана бъбречна функция при болестна находка в урината:
2.1. лесно овладяващи се медикаментозно
уроинфекции – 30 %;
2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:
2.2.1. при възрастни с регистрирани чести
уроинфекции (клинично и микробиологично) и/
или нефролитиаза над три пъти годишно – 50 %;
2.2.2. при деца с регистрирани чести уроинфекции (клинично и микробиологично) и/или
нефролитиаза над три пъти годишно – 80 %.
Забележка. Състоянието след нефректомия
заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение,
определен в раздел IX на част осма.
3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:
3.1. лека степен (интермитираща протеинурия
и сигнификантна бактериурия) в зависимост от
честотата на възпалителните тласъци под три
пъти годишно – 10 %;
3.2. в останалите случаи – 30 %.
4. Бъбречно-каменна болест без ограничения
в бъбречната функция:
4.1. с колики през големи интервали – 0 %;
4.2. с по-чести колики над три пъти годишно
с наличие на две или повече усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна артериална хипертония, анемичен синдром) – 50 %.
5. Функционални нарушения на бъбреците:
5.1. декомпенсирана бъбречна функция при
креатенинов клирънс под 90 ml/min – 30 %;
5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен – серумен креатинин до 400 µmol/l,
общо състояние леко увредено – 60 %;
5.3. хронична бъбречна недостатъчност в
тежка степен:
5.3.1. хронична бъбречна недостатъчност – серумен креатинин от 401 µmol/l до 600 µmol/l и
умерено увредено общо състоян ие – 75 %;
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5.3.2. хронична бъбречна недостатъчност – серумен креатинин от 601 µmol/l до 800 µmol/l,
тежко увредено общо състояние – 91 %;
5.4. много тежка степен на хронична бъбр ечна
недостатъчност със серумен креатинин над 800
µmol/l, тежко общо състояние, необходимост от
постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа) – 100 %.
Забележка. Пожизнен срок на инвалидността
може да се определи само за случаи, които не
подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).
6. Състояние след бъбречна трансплантация:
6.1. в първите 2 години – 100 %;
6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните
функционални нарушения и настъпилите усложнения от имуносупресивното лечение:
6.2.1. след този период без усложнения от
имуносупресивно лечение – 75 %;
6.2.2. с настъпили усложнения – 95 %.
7. Първични и вторични гломерулонефрити
(със или без нефротичен синдром) без хронична
бъбречна недостатъчност:
7.1. в период на активно лечение до постигане
на ремисия или при рецидив – 80 %;
7.2. след постигане на ремисия и без необходимост от лечение – 30 %.
8. Метаболитни нару шени я (цистин у ри я,
оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза,
хиперкалциурия и др.) при деца – 50 %.
9. Вродени аномалии на отделителната система
(бъбречна дисплазия едностранна или двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек и др.) при
компенсирана бъбречна функция:
9.1. без съществени оплаквания – 0 %;
9.2. с клинична симптоматика:
9.2.1. при възрастни оценката е както при т. 4;
9.2.2. при деца:
9.2.2.1. при деца с умерена честота на уроинфекциите, доказани клинично и микробиологично
(1 – 2 пъти годишно) – 40 %;
9.2.2.2. при деца с чести уроинфекции, доказани клинично и микробиологично (над 3 пъти
годишно) – 60 %.
10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит
в прицелните органи – 40 %.
11. Хронични интерстициални нефрити (биопсично доказани), без влошена бъбречна функция, но налагащи провеждане на патогенетични
лечения:
11.1. в период на активно лечение до постигане
на ремисия или рецидив – 80 %;
11.2. след постигане на ремисия без необходимост от лечение – 30 %.
Раздел ХХ
Паразитни болести
1. Ехинококоза:
1.1. първична, локализирана в един орган,
подлежаща на оперативно или медикаментозно
лечение с функционален дефицит на засегнатия
орган – 50 %;
1.2. състояние след операция без рецидив и
функционални нарушения – 0 %.
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Забележка. При рецидивираща или множествена, включително иноперабилна ехинококоза,
процентът на намалена работоспособност/степен
на увреж дане се определя според органната
локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите
органи и системи (черен дроб, бели дробове,
централна нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен апарат, отделителна система,
зрителни органи и др.).
2. Трихинелоза:
2.1. миопатична дисфункция след прекарана
трихинелоза – оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците – оценката
се определя според степента на установения
неврологичен функционален дефицит;
2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана т ри х инелоза – оценката се определ я
съобразно настъпилия функционален дефицит
от страна на сърдечно-съдовата система.
3. А мебен абсцес с локализация в черен
дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко
други органи – оценката се извършва според
органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на
засегнатите органи.
4. Шистозоматози – хроничен стадий.
Процентът на загубена работоспособност
се определя съобразно трайния функционален
дефицит на засегнатите органи и системи (пикочно-полова, храносмилателна, дихателна и
други системи).
Забележка. Всички останали паразитози, които
могат да доведат до намалена работоспособност/
степен на увреждане, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания
на засегнатите органи и системи.
Раздел ХХІ
Инфекциозни болести
1. Бруцелоза – III фаза с органни поражения – 30 %.
2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):
2.1. субклиничен имунен дефицит – 40 %;
2.2. СПИН свързан комплекс – 80 %;
2.3. разгърната форма – 100 %.
Раздел ХХІІ
Хронични професионални отравяния
Оценяват се трайните функционални нарушения на засегнатите органи и системи според
клиничните прояви (диагнози, синдроми), посочени в списъка на професионалните болести
в част I от Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (ДВ, бр. 65
от 2008 г.).
Раздел ХХІІІ
Заболявания на опорно-двигателния апарат
1. Инфекциозни артрити:
1.1. моноартикуларно или олигоартикуларно
засягане на големи и средни стави на крайниците
без тендосиновит – 20 %;
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1.2. моно-/олигоартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане
и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани
с рентгеног рафии, компют ърни томог рафии
или ядреномагнитни томографии и изразен ортопедичен функционален дефицит от страна на
ангажираните стави – 50 %.
2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:
2.1. полиартикуларно засягане на големи,
средни и малки стави на крайниците, без тендосиновит – 20 %;
2.2. полиартикуларно засягане на големи и
малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и
наличие на хрущялно-костни лезии, доказани
с рентгенографии, компютърни томографии и
ядреномагнитни томографии, и изразен ортопедичен функционален дефицит от страна на
ангажираните стави – 50 %.
Забележка. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат
от другите отдели, включително гръбначен стълб,
състоянието се оценява по част първа. Трайният
функционален дефицит, който се оценява по част
първа, се включва в посочения по-горе диапазон.
3. Псориатичен артрит.
Оценката на т райно нама лената работо 
способност/степен на увреждане при засягане
на периферни стави е аналогична с тази в т. 4
(Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб – с т. 6.2 (болест на Бехтерев).
4. Ревматоиден полиартрит:
4.1. първи рентгено-анатомичен стадий – 10 %;
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий – 20 %;
4.3. трети рентгено-анатомичен стадий с
възпалителна активност и леко изразен ортопедичен функционален дефицит, обусловен от
заболяването – 50 %:
4.3.1. трети рентгено-анатомичен стадий с
трудно овладяваща се възпалителна активност
и умерен ортопедичен функционален дефицит,
обусловен от заболяването – 75 %;
4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий
(субл у ксации, фиброзна и костна анк илоза,
мускулна атрофия) и тежък ортопедичен функционален дефицит на засегнатите стави – 95 %.
Забележка. В окончателната оценка влизат
трайният функционален дефицит на опорнодвигателния апарат, оценен по част първа, и
настъпилите усложнения от медикаментозното
лечение, както и промените във висцералните
органи.
5. Системни заболявания на съединителната
тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит,
възлест периартрит, васкулити и други системни
автоимунни болести) в зависимост от формата,
протичането, засягането на отделните системи
и функционалния дефицит:
5.1. от установяването на системно заболяване до постигането на ремисия при системно
имуносупресивно лечение – 80 %;
5.2. след постигането на ремисия без траен
функционален дефицит и без усложнения от
кортикотерапията – 50 %;
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5.3. при продължаващо имуносупресивно
лечение с усложнения от основното заболяване
и от лечението, както и при настъпване на рецидив – 80 %;
5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи се
на лечение, с тежък функционален дефицит на
съответните органи и системи – 100 %.
6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):
6.1. ранен стадий (независимо от локализация
та – гръбначен стълб и периферни стави), без
функционални нарушения и без оплаквания в
хода на лечението – 10 %;
6.2. централна форма (ангажиране на шиен,
торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):
6.2.1. начално развитие с лек функционален
дефицит – 40 %;
6.2.2. при умерено ограничение на движението
в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без
кифоза и лордоза – 71 %;
6.2.3. при липса на движение, с оформена
кифоза и лордоза – 95 %.
Забележка. В съображението влизат функцио
налните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.
6.3. Гръбначно-периферна форма.
Оценката на окончателния процент трайно
намалена работоспособност/степен на увреждане
се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2, които се включват
в диапазона.
Ч АС Т ДЕСЕТА
КОЖНИ БОЛЕСТИ
1. Екзема:
1.1. обикновена екзема, професионална екзема
(дерматит):
1.1.1. с ограничено разпространение и рецидив
до два пъти годишно – 10 %;
1.1.2. с широко разпространение и чести рецидиви – 30 %.
2. Атопичен дерматит (конституционален
невродермит):
2.1. атопичен дерматит с умерено разпрост
ранение, изявен продължително време повече
от две години при документирани амбулаторни
прегледи от дерматолог и/или стационарно лечение – 50 %;
2.2. атопичен дерматит с генерализирани
кожни прояви повече от две години и потребност от многократно болнично или амбулаторно
лечение – 80 %.
3. Хронично рецидивираща уртикария:
3.1. с умерена честота на обострянията, доказани клинично – 30 %;
3.2. тежко хронично, продължаващо с години
протичане при документирано амбулаторно или
болнично лечение – 50 %.
4. Акне конглобата и професионално акне
(маслено и хлорно) с често развитие на фистули
и/или изразен двигателен дефицит, оценен по
част първа – 50 %.
5. Акне инверса с тежко засягане и гноен е
(аксили, ингвинални гънки, перианално пространство) – 100 %.
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6. Кожни промени при автоимунни заболявания (лупус еритематодес, дерматомиозит,
прогресивна склеродеремия, болест на Бехчет,
пиодерма гангренозум).
По този начин следва да бъде оценена и винилхлоридната болест с кожни прояви:
6.1. ограничени в предилекционното място,
при ограничено разпространение – 30 %;
6.2. ограничени в предилекционното място,
широко разпространени, съобразно козметичните
и функционалните въздействия – 50 %;
6.3. преминаващи извън предилекционните
места, включително улцерации – 80 %.
Забележка. Ограничението на ставните движения и въвличането на вътрешните органи се
оценяват допълнително.
7. Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид
и морбус Дюринг):
7.1. при ограничени кожни и лигавични поражения и ограничено разпространение – 30 %;
7.2. при ограничени кожни и лигавични промени с трудно постигаща се ремисия – 50 %;
7.3. при разпространени кожни и лигавични
поражения, при невъзможност за постигане на
ремисия въпреки адекватното лечение – 80 %;
7.4. в напреднал стадий, с траен функционален
дефицит на органи и системи, настъпил вследствие на лечението с кортикостероиди – 100 %.
Забележка. При освидетелстването се вземат
предвид усложненията от други органи и системи (храносмилателна, опорно-двигателна и
др.), както и изоставането във физическото и
нервно-психическото развитие.
8. Псориазис вулгарис:
8.1. с ограничени промени – 10 %;
8.2. разпространени промени с възможност за
постигане на ремисия (за месеци) или засягане
ноктите на ръцете – 20 %;
8.3. при продължително протичане, разширено разпространение с ангажиране на кожната
повърхност над 50 % – 50 %;
8.4. с генерализирани кожни промени и пустулозни промени – 80 %.
Забележка. Ставното и гръбначното участие
следва да се оценят отделно по раздел ХХIII на
част девета и да се вземе най-високият процент.
9. Еритродермии:
9.1. при ниска интензивност на възпалителния
процес – 40 %;
9.2. при средна интензивност на възпалителния
процес без значително повлияване на общото
състояние – 60 %;
9.3. при силно повлияване върх у общото
състояние – 100 %.
10. Ихтиозис:
10.1. лека форма – със суха кожа, с умерена
деск вама ц и я, но без значи т ел на пиг мен тация – 10 %;
10.2. средно тежка форма със силна десквамация и пигментация – 50 %;
10.3. тежка форма при участие на цялата кожа,
особено по сгъвките на тялото и лицето – 91 %.
11. Ограничени кератози:
11.1. с ограничени кожни лезии – 10 %;
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11.2. с разширени кожни лезии – 30 %;
11.3. с разпространени кожни лезии и усложнения, довели до трайно намалени двигателни
възможности – 50 %.
12. Дерматомикози:
12.1. с поразяване на всички пръсти на ръцете
и краката, с разрушаване на всички нокти – 20 %.
Забележка. При системни микози (кандидомикози, хистоплазмози, кокцидомикози) трябва да
бъдат оценени промените и на вътрешни органи.
13. Хронично-рецидивиращ еризипел:
13.1. без остатъчен лимфедем – 10 %;
13.2. извън това съобразно разпространението
на лимфедема – 40 %.
14. Невуси и невоидни образувания и други
състояния, водещи до обезобразяване на лицето – 50 %.
15. Пигментни нарушения, разпространени
по откритите части – 10 %.
16. Злокачествени тумори на кожата.
След отстраняване на злокачествен кожен
тумор следва да се определи процент на трайно
намалена работоспособност/степен на увреждане:
16.1. меланома:
16.1.1. първи стадий Т1-2, N0, М0 – 50 %;
16.1.2. втори стадий Т3, N0, М0 – 80 %;
16.1.3. трети стадий Т4, N0, М0 – 100 %;
16.1.4. че т вър т и с та д и й – вся ко Т, N1-2 ,
М0 – 100 %;
16.1.5. четвърти стадий – всяко Т, всяко N,
М1 – 100 %;
16.2. спиноцелуларен карцином:
16.2.1. 0-1 стадий Тis-1, N0, М0 – 10 %;
16.2.2. втори стадий Т2-3, N0, М0 – 30 %;
16.2.3. трети стадий Т4, N0, М0 – 71 %;
16.2.4. чет върт и ста дий – всяко Т и N с
M1 – 100 %;
16.3. дерматофибросарком:
16.3.1. първи стадий – Т1а, N0, М0 и Т1в, N0,
М0 – 30 %;
16.3.2. втори стадий – Т2а, N0, М0 и Т2в, N0,
М0 – 50 %;
16.3.3. трети стадий – всяко Т, N0, М0 – 71 %;
16.3.4. четвърти стадий – всяко Т, всяко N,
М1 – 100 %;
16.4. базоцелуларен карцином:
16.4.1. единичен – 10 %;
16.4.2. множествен и рецидивиращ – 30 %.
След петата година от отстраняването на тумора се следват 50 % с изключение на т. 16.2.1,
16.2.2, 16.3.1 и 16.4.1.“

§ 12. Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 63, ал. 3
Методика за прилагане на отправните точки за
оценка на трайно намалената работоспособност
(вида и степента на увреждане) в проценти
При ползването на отправните точки трябва
да се има предвид следното:
I. Водеща при определяне степента на трайно
намалената работоспособност/вид и степен на
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увреждане е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.
II. Констатираното заболяване, стадият на
неговото развитие и обусловеният функционален
дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1.
III. Когато са налице няколко увреждания,
независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка,
за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане е посочен отделен
процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се
определя, като се взема най-високият процент
по съответната отправна точка на най-тежкото
увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при
оценката, но се изписват в мотивната част на
експертното решение.
IV. За лицата, при които най-високият процент
по съответната отправна точка на най-тежкото
увреждане е 80 % или над 80 % (и ако той не е
100 %) и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена
отправна точка от над 50 процента, общата
оценка на трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане се определя, като за
основа се вземе най-високият процент (80 или
над 80) и към него се прибавят 20 процента от
сбора на процентите на останалите увреждания.
V. Процентът на трайно намалената работо
способност/вид и степен на увреждане не може
да бъде по-висок от 100.
VI. Оценката на трайно намалената работо
способност/вид и степен на увреждане се определя
поотделно за всеки осигурителен риск.
VII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, оценката се определя по принципа,
посочен в т. III, тъй като трудовата злополука
и професионалната болест са един и същ осигурителен риск.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури
по извършване на медицинската експертиза
се довършват, както следва:
1. Пред ТЕЛК – по реда на това постанов
ление.
2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.
§ 14. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на постановлението министърът на здраве
опазването извършва оценка на въздействието
му и предприема съответни действия.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7331
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава у твърдени я с чл. 22,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г. показател по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2018 г., със сумата
179 996 400 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7332

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. в размер 2 453 572 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на общинските детски
градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
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1. по бюджетите на общините – в размер
2 210 932 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 242 640 лв.,
в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 3504 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 239 136 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 1 и
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2006 г. и бр. 13 и 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за осигуряване от бюджетите на общините на
минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
през 2018 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

4 258

Белица

Благоевград

4 071

Благоевград

Благоевград

27 988

Гоце Делчев

Благоевград

12 916

Гърмен

Благоевград

5 992

Кресна

Благоевград

1 280

Петрич

Благоевград

16 823

Разлог

Благоевград

7 326

Сандански

Благоевград

14 277

Сатовча

Благоевград

5 546

Симитли

Благоевград

4 071

Струмяни

Благоевград

1 314

Хаджидимово

Благоевград

3 400

Якоруда

Благоевград

Айтос

Бургас

10 479

Бургас

Бургас

85 901

Камено

Бургас

2 591

Карнобат

Бургас

9 738

Малко Търново

Бургас

772

Несебър

Бургас

6 882

Поморие

Бургас

8 442

Приморско

Бургас

1 544

Руен

Бургас

10 126

Созопол

Бургас

3 376

Средец

Бургас

5 081

Сунгурларе

Бургас

3 867

Царево

Бургас

2 899

Аврен

Варна

2 420

Аксаково

Варна

5 659

Белослав

Варна

3 495

Бяла

Варна

1 064

Варна

Варна

113 175

Ветрино

Варна

1 151

Вълчи дол

Варна

3 086

Девня

Варна

2 374

Долни чифлик

Варна

6 959

Дългопол

Варна

4 595

3 318
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Област

Средства
(в лв.)

Провадия

Варна

7 681

Балчик

Добрич

5 326

Суворово

Варна

3 281

Генерал Тошево

Добрич

3 159

Велико Търново

Велико
Търново

26 002

Добрич

Добрич

27 715

Горна Оряховица

Велико
Търново

11 495

Добричка

Добрич

4 575

Каварна

Добрич

4 602

Елена

Велико
Търново

2 891

Крушари

Добрич

1 257

Тервел

Добрич

4 164

Златарица

Велико
Търново

1 386

Шабла

Добрич

1 115

Лясковец

Велико
Търново

2 749

Ардино

Кърджали

2 234

Джебел

Кърджали

2 225

Павликени

Велико
Търново

6 099

Кирково

Кърджали

5 358

Крумовград

Кърджали

5 605

Полски Тръмбеш

Велико
Търново

3 591

Кърджали

Кърджали

24 502

Свищов

Велико
Търново

8 121

Момчилград

Кърджали

3 880

Черноочене

Кърджали

2 534

Бобов дол

Кюстендил

1 517

Бобошево

Кюстендил

259

Дупница

Кюстендил

13 855

Кочериново

Кюстендил

932

Кюстендил

Кюстендил

14 885

Невестино

Кюстендил

628

Рила

Кюстендил

426

Сапарева баня

Кюстендил

1 626

Трекляно

Кюстендил

119

Априлци

Ловеч

704

Летница

Ловеч

1 355

Ловеч

Ловеч

13 847

Луковит

Ловеч

7 384

Тетевен

Ловеч

6 320

Троян

Ловеч

8 350

Угърчин

Ловеч

1 875

Ябланица

Ловеч

3 087

Берковица

Монтана

4 743

Бойчиновци

Монтана

1 949

Монтана

1 155

Стражица

Велико
Търново

3 839

Сухиндол

Велико
Търново

628

Белоградчик

Видин

1 913

Бойница

Видин

392

Брегово

Видин

878

Видин

Видин

17 238

Грамада

Видин

230

Димово

Видин

1 979

Кула

Видин

795

Макреш

Видин

171

Ново село

Видин

596

Ружинци

Видин

1 658

Чупрене

Видин

377

Борован

Враца

1 600

Бяла Слатина

Враца

8 740

Враца

Враца

25 686

Козлодуй

Враца

7 448

Криводол

Враца

2 136

Мездра

Враца

5 695

Брусарци

Мизия

Враца

1 731

Вълчедръм

Монтана

2 466

Оряхово

Враца

2 889

Вършец

Монтана

2 612

Роман

Враца

1 674

Георги Дамяново

Монтана

376

Хайредин

Враца

1 196

Лом

Монтана

8 344

Монтана

1 240

Габрово

Габрово

14 750

Медковец

Дряново

Габрово

2 043

Монтана

Монтана

17 069

Севлиево

Габрово

9 490

Чипровци

Монтана

271

Трявна

Габрово

2 220

Якимово

Монтана

980
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(в лв.)

Община
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Област

Средства
(в лв.)

Батак

Пазарджик

1 419

Съединение

Пловдив

1 858

Белово

Пазарджик

1 984

Хисаря

Пловдив

2 800

Брацигово

Пазарджик

1 977

Куклен

Пловдив

1 677

Велинград

Пазарджик

13 336

Сопот

Пловдив

2 861

Лесичово

Пазарджик

1 015

Завет

Разград

2 736

Пазарджик

Пазарджик

35 204

Исперих

Разград

7 688

Панагюрище

Пазарджик

6 141

Кубрат

Разград

4 596

Пещера

Пазарджик

5 592

Лозница

Разград

2 745

Ракитово

Пазарджик

5 234

Разград

Разград

16 506

Септември

Пазарджик

6 655

Самуил

Разград

1 839

Стрелча

Пазарджик

1 280

Цар Калоян

Разград

1 264

Сърница

Пазарджик

1 760

Борово

Русе

815

Брезник

Перник

1 461

Бяла

Русе

3 107

Земен

Перник

374

Ветово

Русе

3 103

Ковачевци

Перник

79

Две могили

Русе

2 358

Перник

Перник

26 859

Иваново

Русе

891

Радомир

Перник

4 480

Русе

Русе

44 702

Трън

Перник

966

Сливо поле

Русе

2 124

Белене

Плевен

1 931

Ценово

Русе

681

Гулянци

Плевен

2 864

Алфатар

Силистра

493

Долна Митрополия

Плевен

4 218

Главиница

Силистра

2 676

Долни Дъбник

Плевен

3 626

Дулово

Силистра

9 091

Искър

Плевен

1 756

Кайнарджа

Силистра

2 580

Левски

Плевен

4 517

Силистра

Силистра

12 531

Никопол

Плевен

1 728

Ситово

Силистра

1 377

Плевен

Плевен

41 708

Тутракан

Силистра

4 108

Пордим

Плевен

1 762

Котел

Сливен

5 509

Червен бряг

Плевен

8 047

Нова Загора

Сливен

11 764

Кнежа

Плевен

4 817

Сливен

Сливен

43 428

Асеновград

Пловдив

18 602

Твърдица

Сливен

6 026

Брезово

Пловдив

2 020

Баните

Смолян

778

Калояново

Пловдив

2 020

Борино

Смолян

553

Карлово

Пловдив

15 625

Девин

Смолян

3 240

Кричим

Пловдив

2 473

Доспат

Смолян

2 576

Лъки

Пловдив

442

Златоград

Смолян

3 222

„Марица“

Пловдив

7 650

Мадан

Смолян

3 104

Перущица

Пловдив

1 732

Неделино

Смолян

1 446

Пловдив

Пловдив

118 310

Рудозем

Смолян

3 502

Първомай

Пловдив

7 462

Смолян

Смолян

12 412

Раковски

Пловдив

8 514

Чепеларе

Смолян

1 943

„Родопи“

Пловдив

5 833

Столична

София-град

Садово

Пловдив

4 735

Антон

София област

347

Стамболийски

Пловдив

5 138

Божурище

София област

2 570

380 822

С Т Р.

42
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Община

БРОЙ 64
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Ботевград

София област

10 390

Стамболово

Хасково

1 580

Годеч

София област

1 275

Тополовград

Хасково

2 776

Горна Малина

София област

1 861

Харманли

Хасково

7 656

Долна баня

София област

1 960

Хасково

Хасково

31 848

Драгоман

София област

1 073

Велики Преслав

Шумен

2 747

Елин Пелин

София област

6 937

Венец

Шумен

1 711

Етрополе

София област

4 710

Върбица

Шумен

3 129

Златица

София област

2 161

Каолиново

Шумен

3 703

Ихтиман

София област

6 645

Каспичан

Шумен

2 015

Копривщица

София област

749

Никола Козлево

Шумен

2 474

Костенец

София област

4 156

Нови пазар

Шумен

6 196

Костинброд

София област

4 696

Смядово

Шумен

1 631

Мирково

София област

380

Хитрино

Шумен

1 000

Пирдоп

София област

2 234

Шумен

Шумен

30 766

Правец

София област

3 449

Болярово

Ямбол

956

Самоков

София област

11 828

Елхово

Ямбол

4 532

Своге

София област

3 710

Стралджа

Ямбол

4 243

Сливница

София област

2 826

„Тунджа“

Ямбол

4 081

Чавдар

София област

224

Ямбол

Ямбол

Челопеч

София област

647

ОБЩО:

Братя Даскалови

Стара Загора

1 716

Гурково

Стара Загора

1 745

Гълъбово

Стара Загора

4 008

Казанлък

Стара Загора

22 851

Мъглиж

Стара Загора

3 892

Николаево

Стара Загора

2 247

Опан

Стара Загора

318

Павел баня

Стара Загора

4 590

Раднево

Стара Загора

4 996

Стара Загора

Стара Загора

49 963

Чирпан

Стара Загора

7 609

Антоново

Търговище

1 225

Омуртаг

Търговище

5 393

Опака

Търговище

1 509

Попово

Търговище

7 846

Търговище

Търговище

17 483

Димитровград

Хасково

14 028

Ивайловград

Хасково

1 668

Любимец

Хасково

3 259

Маджарово

Хасково

536

Минерални бани

Хасково

1 276

Свиленград

Хасково

7 930

Симеоновград

Хасково

2 983

26 942
2 210 932

7333

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2012 г. за създаване
на Национален съвет по превенция на престъпността (обн., ДВ, бр. 72 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 41
и 51 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите „земеделието и храните“ се
заменят със „земеделието, храните и горите“.
2. В т. 18 думите „и криминология“ се
заличават.
§ 2. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „заместник министър-председателя и
министър на вътрешните работи“ се заменят
със „заместник министър-председателя по
обществения ред и сигурността и министър
на отбраната“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7334

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г.

за закриване на Националния съвет по
иновации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Закрива Националния
съвет по иновац ии, съ зда ден с Решение
№ 723 на Министерск и я съвет от 2004 г.
за приемане на Иновационна стратегия на
Република Българи я и мерк и за нейната
реализация (изменено с Решение № 385 на
Министерския съвет от 2006 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7335

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
т ра нсфери за 2018 г. за отбе л язва не на
100 години от Първата световна война и
участието на България в нея
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. в размер 360 000 лв.
за отбелязване през 2018 г. на 100 години
от Първата световна война и участието на
България в нея.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за
дейностите съгласно приложението, както
следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната – 46 120 лв., в т.ч. 5000 лв. трансфер
за Военна академия „Г. С. Раковски“;
2. чрез бюджета на Министерството на
образованието и нау ката за Българската
академия на науките – 26 000 лв.;
3. по бюджета на Министерския съвет –
18 280 лв.;
4. по бюджетите на общините – 269 600 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 4 се предоставят от централния бюджет
по бюджетите на общините като трансфер
за други целеви разходи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер 41 120 лв.
по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите
по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по „Политика в областта на
о тбрани т елни т е способност и“, бюд жет на
програма „А дминистративно осигуряване,
инфраструктура и управление на риска“.
(2) Със сумата в размер 41 120 лв. по чл. 1,
ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 4. (1) Със сумата в размер 18 280 лв.
по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за
2018 г. по политики и бюджетни програми,
както следва:
1. „Политика в областта на архивното
дело“, бюд же т на п рог ра ма „На ц иона лен
архивен фонд“ – 5280 лв.;
2. „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на териториите
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 13 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 5. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и
да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
с е въ з ла га на м и н ис т ъра на о т бра ната,
м и н ис т ъра на образова н ие т о и нау к ата,
председателя на Българската академия на
науките, главния секретар на Министерския
съвет, областните управители на съответните
областни администрации и на кметовете на
общините, по бюджетите на които се одобряват допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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Приложение
към чл. 1, ал. 2
План-сметка
за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея през 2018 г.
№

Мероприятие
Министерство на отбраната

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Средства
(в лв.)
общо: 46 120

Отпечатване и разпространение на том 3 от трилогията „История на Сухопътните
войски на България“.
Изложба „Спасените бойни знамена“ с движими културни ценности, представящи
действията на Българската армия на Южния фронт през септември 1918 г. – Дойранската епопея, септември 1918 г., Добро поле, и излизането на България от войната.
Изложбата ще се експонира в Националния военно-исторически музей – София.
Издаване на книгата „Забравените герои. Пленническият въпрос от войните на
България 1885 – 1918 г.“.
Издаване на юбилеен брой на вестник „Българско войнство“, посветен на Първата
световна война.
Специално издание на списание „Военен глас“, посветено на Първата световна война.

3 000

Документален филм, посветен на военно-патриотични дейности и чествания на
100 години от Първата световна война, както и на някои бележити дати, свързани
с нея, организирани от и със участието на военно-патриотичните съюзи.
Издаване на книгата „Участието на провадийци в Българското опълчение и във
войните за национално обединение“ с автор д-р Драгомир Георгиев, с тираж 500 бр.
Издаване на книгата „35-и пехотен Врачански полк през годините“ с автори Иван
Джунов и Радослав Божинов, с тираж 500 бр.
Изграждане на паметник на загиналите чинове от Девета пехотна Плевенска дивизия в гр. Плевен.

3 000

7 200

1 920
3 000
3 000

3 000
3 000
14 000
41 120

Министерство на отбраната

5 000

Военна академия „Г. С. Раковски“
1.

Издаване на монографичното изследване на полк. проф. д-р Димитър Недялков
„Въздушният компонент на Българската армия в Първата световна война“, което
включва финансиране на изследователската дейност, подпомагане за редактирането,
предпечата и превода на английски език, отпечатването на 300 двуезични екземпляра.

5 000

Министерство на образованието и науката

общо: 26 000

5 000
Българска академия на науките
1.
2.
3.
4.

5.

Провеждане на международна научна конференция на тема „Първата световна война
на Балканите и излизането на България от нея (1918 г.)“ в гр. Дойран.
Издаване на сборник с доклади от международната научна конференция „Първата
световна война на Балканите и излизането на България от нея (1918 г.)“.
Подготовка и издаване на тематичен „Сборник, посветен на 100-годишнината от
Първата световна война – исторически извори“, с тираж 300 бр.
Издаване на албум „Главнокомандващият на Действащата армия генерал Никола
Жеков“. Средствата са за издирване, сканиране, редакция, корекция, художествено
оформление и печат на албума.
Научна експедиция до позициите на IX и XI пехотна дивизия в района на гр. Дойран и Беласица.

8 000
5 000
5 000
5 000

3 000
26 000

Министерски съвет

общо: 18 280

Държавна агенция „Архиви“
1.

Издаване на каталог-албум към документална изложба, посветена на 100 години от
Първата световна война. Изработване на албума в тираж 500 бр.

5 280
5 280

БРОЙ 64
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Мероприятие

С Т Р. 4 5
Средства
(в лв.)

Областна администрация – Кърджали
1.

Провеждане на поход по стъпките на Българската армия с ученици от средните
класове в памет на 100-годишнината от края на Първата световна война.

8 000
8 000

Областна администрация – Софийска област
1.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Поповци.

5 000
5 000

По бюджетите на общините

общо: 269 600

Община Благоевград
1.

Подготвяне на фотодокументална изложба под надслов „Краят на голямата война
и крахът на надеждите“, посветена на годишнината от подписването на Ньойския
мирен договор.

1 500

2.

Отпечатване на мемоарната книга „Дневник на ген. Константин Жостов (1867 – 1916)“
с автор д-р Кирил Алексиев от РИМ – Благоевград, с тираж 200 бр.

2 000

3.

Представяне на веществена и фотодокументална изложба под надслов „Ген. Константин Жостов – историята на един достоен българин“.

1 500

4.

Организиране на тридневна научна експедиция на тема „По пътя на бойната слава“,
посветена на годишнината от участието на България в Първата световна война, по
маршрут: Благоевград – Сандански – Левуново – Струмица – Дойран, Република
Македония.

1 500

5.

Провеждане на седемдневна експедиция за проучване състоянието на военните паметници в област Благоевград от войните за национално освобождение.

2 000

6.

Ремонт на паметник-костница на загиналите във войните (1912 – 1918) в Благоевград.

3 000
11 500

Община Гърмен
1.

Ремонт на паметна плоча на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Ковачевица.

2.

Ремонт на паметник на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Скребатно.

900
1 000
1 900

Община Петрич
1.

Ремонт на военен паметник-чешма в с. Кромидово от времето на Първата световна
война.

3 000

2.

Възстановяване на паметник-чешма на XI пехотна Македонска дивизия в района на
местността Щабо в землището на с. Габрене, унищожен от гръцки войски през 1926 г.

6 000
9 000

Община Средец
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Загорци.

2.

Изграждане на паметник на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Кубадин.

1 200
3 000
4 200

Община Провадия
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Снежина.

2 700
2 700

Община Велико Търново
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Плаково.

2 500

2.

Ремонт на паметника на загиналите през войните (1912 – 1918) в с. Радковци.

3 000

3.

Ремонт на паметника на загиналите през войните (1912 – 1945) в с. Никюп.

1 500
7 000

Община Горна Оряховица
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Драганово.

2 000
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2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Горски горен
Тръмбеш.

1 500

3.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Поликраище.

1 500

4.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Правда.

500
5 500

Община Елена
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Беброво.

2 000
2 000

Община Павликени
1.

Дипляна „100 години от края на Първата световна война и участието във войната
на жителите на Павликенска околия“ в тираж 1000 бр.

500
500

Община Стражица
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Мирово.

3 000
3 000

Община Белоградчик
1.

Изграждане на бюст-паметник на полк. Стефан Илиев – командир на 15-и пехотен
Ломски полк в гр. Белоградчик.

4 000
4 000

Община Бойница
1.

Подмяна на паметна плоча с имената на загиналите от Втората световна война
жители на с. Раброво с нова, в която са добавени имената и на загиналите във
войните (1912 – 1918).

1 000

1 000
Община Видин
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1885 – 1945) в с. Градец.

2.

Изработване на пътуваща фотоизложба „16 фотоесета – другото лице на воините ни“.

4 000
5 000
9 000

Община Кула
1.

Ремонт на пет надгробни военни паметника в двора на църквата в с. Големаново.

6 000

2.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Тополовец.

2 500
8 500

Община Ружинци
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Черно поле.

2 000
2 000

Община Мездра
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Зли дол.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Царевец.

700
1 800
2 500

Община Габрово
1.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Костенковци.

2.

Рехабилитация на възпоменателен паметник-чешма на загиналите във войните
(1912 – 1918) в с. Поповци.

4 000
400
4 400

Община Севлиево
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Ловнидол.

2 000
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Община Трявна
1.

Дофинансиране изграждането на „Стена на храбростта“ в чест на загиналите във
войните в гр. Трявна.

3 000

2.

Дофинансиране изграждането на „Стена на храбростта“ в чест на загиналите във
войните в гр. Плачковци.

2 000

3.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в гр. Плачковци,
кв. Нейковци.

1000
6 000

Община Добричка
1.

Ремонт на възпоменателна плоча в памет на боевете от Добричката епопея 1916 г.
в с. Царевец.

1 300
1 300

Община Генерал Тошево
1.

Рехабилитация на паметната плоча на лобното място на опълченеца Васил Контаров – патрон на с. Василево, убит мъченически от румънски войници през септември
1916 г.

1 000

2.

Рехабилитация на кенотаф на р-к Васил Хр. Василев, загинал през 1916 г. в Северна
Добруджа, и преместването му в центъра на с. Бежаново.

1 500
2 500

Община Добрич
1.

Ремонт на покривната конструкция на параклис-костница „Св. Архангел Михаил“
във „Военно гробище-музей“ в гр. Добрич.

6 000

2.

Провеждане на Национална научна конференция „Добруджа в края на Първата
световна война“ с научен ръководител проф. д-р Антонина Кузманова.

3 000

3.

Издаване на сборник с докладите от Националната научна конференция „Добруджа
в края на Първата световна война“.

1 000

4.

Преиздаване на юбилейния албум „Сто години от освобождението на Добруджа по
време на Първата световна война“ с твърди корици в тираж 100 бр.

3 500
13 500

Община Кирково
1.

Възстановяване на войнишка чешма-паметник в с. Джерово.

900
900

Община Момчилград
1.

Ремонт на мемориал „Костницата“, издигнат в памет на загиналите във войните в
Момчилград.

3 000
3 000

Община Дупница
1.

Фотодокументален албум „Документи и снимки за Първата световна война от архива
на ген. Георги Тодоров“ с автор Александър Китанов от ИМ – Дупница.

2 000
2 000

Община Невестино
1.

Изграждане на паметник в с. Невестино на загиналите от селата Невестино, Четирци,
Лиляч и Пастух през войните (1912 – 1945).

3 500
3 500

Община Кюстендил
1.

Изграждане на паметник-чешма на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Соволяно.

3 500

2.

Поставяне на паметна плоча на загиналите във войните в с. Полетинци.

1 000

3.

Ремонт на паметника на 13-и пехотен Рилски полк в центъра на гр. Кюстендил.

3 000

4.

Ремонт на паметника портал на 13-и пехотен Рилски полк в гр. Кюстендил.

3 000
10 500
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Община Троян
1.

Издаване на книга за издирени и възстановени военни паметници на 34-ти пехотен
Троянски полк на територията на Република Македония от времето на Първата
световна война.

1 500

1 500
1.

Община Монтана
Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Смоляновци и дописване на
имена на загиналите.

1.

Община Чипровци
Ремонт на паметниците на загиналите във войните (1912 – 1918) жители на с. Железна и с. Превала.

3 500
3 500
3 000
3 000

1.

Община Якимово
Дофинансиране ремонта на паметника на загиналите във войните (1885 – 1945) в
с. Якимово, намиращ се до училището.

1.

Община Брацигово
Издаване на книгата „И спят спокойно всички знамена“ с автор Димитър Дънеков – краевед, представяща участниците и загиналите във войните за национално
обединение от гр. Брацигово, с тираж 500 бр.

4 000

4 000
1 500

1 500

3.

Община Перник
Провеждане на Национална научна конференция в гр. Перник на тема „Първата
световна война на Балканите, пробивът на Добро поле и събитията през 1918 г.“ с
научен ръководител доц. д-р Александър Гребенаров и издаване на сборник с материали от нея.
Организиране на тридневна научна експедиция по стъпките на 26-и пехотен Пернишки полк на територията на Северна Гърция.
Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в кв. Църква, гр. Перник.

1.

Община Ковачевци
Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Сирищник.

1.

2.

1.
2.

Община Плевен
Провеждане на Национална научна конференция „Дойранската епопея (1916 – 1918)
в националната и европейска история“ с научен ръководител акад. Георги Марков.
Издаване на книгата „Генералът от Стежерово“ с автор Милена Гераскова, посветена
на ген. Алекси Генков Дюдюков (1871 – 1938), командващ 12-а пехотна дивизия по
време на Първата световна война, с тираж 200 бр.

6 000

6 000
2 500
14 500
2 000
2 000
6 000
1 000

7 000
1.
2.

Община Асеновград
Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Избегли.
Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Конуш.

4 000
1 200
5 200

Община Разград
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Побит камък.

2 000

2.

Дофинансиране за отпечатването на сборника „Военната памет на Разград“, дело
на авторски колектив от РИМ – Разград, с тираж 250 бр.

3 500
5 500
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Община Лозница
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Гороцвет, намиращ се в двора
на читалището.

1 500

2.

Ремонт на стария паметник на загиналите във войните, намиращ се в местността
„Мерата“ край с. Гороцвет.

2 000
3 500

Община Сливо поле
1.

Ремонт на паметника в с. Ряхово, издигнат в чест на загиналите във войните ряховчани и на българските войници, убити при отблъскването на румънския десант
през октомври 1916 г.

4 000

2.

Възстановка на сраженията край с. Ряхово от есента на 1916 г.

7 000
11 000

Община Ценово
1.

Довършване изграждането на паметна плоча на загиналите във войните жители на
с. Беляново.

700
700

Община Русе
1.

Изложба „Русенските герои през Първата световна война“.

1 000

2.

Издаване на документален албум „За почест“, посветен на 100-годишнината от
участието на 5-и пехотен Дунавски полк във войните за национално обединение, с
автор Мариана Димитрова, с тираж 500 бр.

3 000

4 000
Община Алфатар
1.

Ремонт на военния паметник в гр. Алфатар и дописване на имената на загиналите
във войните за национално обединение.

4 500
4 500

Община Главиница
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Зафирово.

1 100
1 100

Община Тутракан
1.

Възстановяване на част от укрепителна система на Тутраканската крепост от 1916 г.

6 000

2.

Изписване и монтиране на паметни плочи с имената на загиналите във войните на
военния паметник в с. Нова Черна.

1 500

3.

Почистване на паметните стени в „Алеята на славата“ и подмяна на част от надгробните кръстове в Мемориал „Военна гробница – 1916 г.“ край с. Шуменци.

3 000
10 500

Община Сливен
1.

Реставрация на паметника с чешма, посветен на загиналите във войните (1912 – 1945 г.)
в с. Драгоданово.

2 500
2 500

Община Златоград
1.

Рехабилитация на паметната плоча на загиналите във войните от Златоградската
околия в Златоград.

2 500
2 500

Община Смолян
1.

Организиране и провеждане на младежка експедиция под надслов „Ние помним“
във Военно гробище-музей в гр. Добрич и изготвяне на фотодокументална изложба.

1 700
1 700
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Столична община – район „Връбница“
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Волуяк и допълване на пропуснатите имена.

3 500
3 500

Столична община – район „Нови Искър“
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в кв. Курило.

1 500

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Мировяне.

1 500
3 000

Столична община – район „Панчарево“
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Лозен.

1 500
1 500

Столична община – район „Витоша“
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в кв. Симеоново.

2 500
2 500

Община Ботевград
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в Ботевград.

4 000
4 000

Община Годеч
1.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Бракьовци.

3 500
3 500

Община Елин Пелин
1.

Ремонт на паметни плочи на загиналите във войните в гр. Елин Пелин.

1 000

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Мусачево.

2 500

3.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Лесново.

4 000

4.

Отпечатване на книгата „Войнската памет на община Елин Пелин – 100 години от
Първата световна война“ с автор Павел Канев – краевед, с тираж 500 бр.

2 700
10 200

Община Казанлък
1.

Изграждане на паметник, посветен на химна на 23-и пехотен Шипченски полк „Велик е нашият войник“, в гр. Казанлък.

7 000
7 000

Община Търговище
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. В. Левски.

800

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Давидово.

700

3.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Надарево.

1 100
2 600

Община Антоново
1.

Ремонт на паметника на загиналите в Първата световна война в гробищния парк
на с. Моравица.

700
700

Община Хасково
1.

2.

Пътуваща фотоизложба на тема „Героизмът на хасковските полкове през Първата
световна война“ (за 10-и пехотен Родопски полк, 30-и пехотен Шейновски полк и
6-и конен полк) в градовете Хасково, Симеоновград и Харманли.
Подготвяне и издаване на фотоалбум за участието на хасковските полкове в Първата
световна война, воювали на Южния фронт.

1 500

3 000
4 500
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Община Симеоновград
1.

Ремонт на паметника на героите от 30-и пехотен Шейновски полк, загиналите във
войните (1912 – 1918 г.), в Симеоновград.

3 000
3 000

Община Каспичан
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Кюлевча (1912 – 1945 г.) и
дописване на пропуснатите имена на загиналите.

3 500
3 500

Община Ямбол
1.

Изграждане на нова експозиция – две диорами на тема „29-и пехотен Ямболски полк
при отбраната на Добро поле на 15 септември 1918 г.“ и „Ямболският цепелин L. 59“.

5 000
5 000

Община Елхово
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Вълча поляна.

1 500
1 500
Общо:

360 000

7381

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г.

з а изменен ие на нормат и вн и а кт ове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“,
приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от
2000 г.; изм. и доп, бр. 107 от 2000 г., бр. 88
от 2001 г., бр. 111 от 2003 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 71 и 76 от 2008 г., бр. 90 от 2009 г. и бр. 91
от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 1 числото „593“ се заменя с „817“;
б) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ се
заменят с „Главна дирекция „Технически и
оперативни дейности“.
2. В чл. 13, ал. 1 в основния текст думите
„Главна дирекция „Техническо и информационно обслужване“ се заменят с „Главна дирекция „Технически и оперативни дейности“.
3. В приложението към чл. 11, ал. 1:
а) в наименованието числото „593“ се
заменя с „817“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „557“ се заменя със „781“;
в) ред „Главна дирекция „Техническо и
информационно обслужване“ с териториалните звена 557“ се изменя така:
„Главна дирекция „Технически и оперативни дейности“ с териториалните звена
781“.
4. Навсякъде в правилника думите „Министерството на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се

заменят съответно с „Министерството на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50 и
68 от 2015 г., бр. 12, 32, 62, 71 и 76 от 2016 г.
и бр. 55 и 94 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 15 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) на ред 12 числото „593“ се заменя с „817“;
б) ред 15 се отменя.
§ 3. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция
по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм.,
бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 и 71
от 2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.)
в чл. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст числото „1499“ се
заменя с „1275“.
2. В т. 1 числото „1306“ се заменя с „1082“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7382
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за функциониране на системата за военновременно управление
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за функциониране на системата
за военновременно управление съгласно приложението (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Постановление № 351 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на
Наредба за организацията и поддържането на
системата за военновременно управление на
държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време
(ДВ, бр. 85 от 1999 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7403

РЕШЕНИЕ № 528
ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Национална
организация „Малки български хора“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания
(загл. изм. – ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от
20.10.2015 г.), приет с Постановление № 346
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от
2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ със седалище и
адрес на управление – гр. София, ул. Ангел Кънчев № 2, вписано в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел на Софийския градски
съд с решение от 3 юни 1996 г., под № 2172, том
39, стр. 48, по ф.д. № 6540 от 1996 г., с БУЛСТАТ
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121112644, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок
3 години считано от 28 август 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7336

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменения на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
(Ратифициран със закон, приет от 36-о Народно
събрание на 17 юни 1992 г. – ДВ, бр. 53 от 1992 г.;
обн., ДВ, бр. 1 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2012 г.
Измененията са в сила от 28 април 1993 г.)
МЕЖДУНАРОДНА ФИНАНСОВА
КОРПОРАЦИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Решение № 197
Изменения на Учредителния договор на Корпорацията
Като се има предвид, че Съветът на директорите в своя доклад от 18 юни 1992 г.
препоръчва изменение на член II, раздел 2,
буква в), подточка ii) и на член VII, буква а)
от Учредителния договор на Корпорацията,
както е изложено по-долу;
Като се има предвид, че Председателят на
Управителния съвет е поискал от Секретаря
на Корпорацията да внесе предложението на
Съвета на директорите в Управителния съвет;
С настоящото поради горното Управителният съвет реши, че:
1. (а) Член II, раздел 2, буква в), подточка
ii) на Учредителния договор на Корпорацията се изменя, като се заличават
„три четвърти“ и се заместват съответно
с „четири пети“; и
б ) Член VII, буква а) на Учредителния
договор на Корпорацията се изменя, като
се заличават „четири пети“ и се заместват
съответно с „осемдесет и пет процента“.
2. Горепосочените изменения влизат в сила
за всички страни членки от датата три
месеца след като Корпорацията удостовери с формално съобщение, адресирано
до всички страни членки, че три пети
от членовете, упражняващи четири пети
от общия брой на гласовете, са приели
изменението.
(Прието на 28 декември 1992 г.)
7232
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Националния статистически институт
на Република България и Националния статистически комитет на Република Беларус за
сътрудничество в областта на статистиката
(Одобрено с Решение № 420 от 26 юни 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 19 юли 2018 г.)
Националният статистически инстит у т
на Реп ублика Българи я и Национа лни ят
статистически комитет на Република Беларус (наричани по-нататък „Страните“), като
взаимно заинтересовани от развитието на
сътрудничеството в областта на статистиката, насърчаването на обмена на информация
и укрепването на взаимодействието между
статистическите служби на двете страни, се
споразумяха за следното:
Член 1
Страните осъществяват сътрудничество в
следните области:
Методология на статистическите изследвания;
Класификации, номенклатури и регистри;
Система от национални сметки;
Бизнес статистика;
Статистика на търговията;
Статистика на усл у гите, т ранспорта и
съобщенията;
Статистика на туризма;
Статистика на селското стопанство;
Статистика на цените;
Статистика на строителството и инвестициите;
Социална статистика;
Статистика на заетостта и безработицата;
Демографска статистика и преброяване на
населението;
Информационни технологии;
Регионална статистика;
Разпространение на статистическа информация,
и в други области от взаимен интерес на
Страните.
Член 2
Страните осъществяват сътрудничество
под следните форми:
обмен на статистически публикации по
методологични и конкретни въпроси на статистическите изследвания;
обмен на статистически издания и публикации (годишници, книги със статистически
данни и т.н.) за социално-икономическата
ситуация и нейното развитие в страната;
обмен на опит в използването на информационните технологии, включително структурата и управлението на статистическите бази
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данни и внедряване на нови информационни
технологии;
обмен на информация за нови методи и найдобри практики в статистиката и адаптиране
на статистическите методи към изискванията
на съвременното информационно общество;
разработване на съвместни проекти в областта на статистическите наблюдения;
сътрудничество, свързано с подготовка и
осъществяване на преброяване на населението;
сътрудничество, свързано с участие в международни програми и проекти.
Член 3
Страните ще споделят професионалния
опит, както се изисква, и ще обсъдят въпросите, възникващи в хода на изпълнението на
настоящото Споразумение.
Член 4
С цел подобряване на координацията на
дейностите в рамките на настоящото Споразумение Страните могат, ако счетат за необходимо, да създадат Работна група, състояща
се от техни представители.
Член 5
Информацията, получена от една от Страните в рамките на настоящото Споразумение,
не може да бъде предоставяна на трети страни
без писменото съгласие на Страната, която е
предоставила тази информация.
Страните се задължават да използват информацията само за официални цели.
Член 6
Настоящото Споразумение се прилага, без
да се засягат националните законодателства
на Република България и Република Беларус,
правото на Европейския съюз и правото на
Евразийския икономически съюз.
В случай на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите
на настоящото Споразумение, Страните ще
ги разрешават чрез преговори и консултации.
Член 7
По взаимно съгласие Страните могат да
преразгледат настоящото Споразумение и
да направят изменения, които ще станат неразделна част от настоящото Споразумение.
Същите трябва да бъдат направени в отделни
протоколи, които ще влязат в сила в съответствие с член 8 от настоящото Споразумение.
Член 8
Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на подписване и е със срок от три
години. Срокът на настоящото Споразумение
ще бъде удължен за още три години, освен ако
една от Страните не даде писмено известие,
но не по-късно от 90 дни преди изтичането
на съответния срок, за намерението си да
прекрати Споразумението.
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Всяка Страна може да денонсира настоящото Споразумение, като уведоми писмено
другата Страна по дипломатически път. В този
случай настоящото Споразумение прекратява
действието си след изтичането на 90 дни от
получаването на уведомлението за денонсиране на настоящото Споразумение.
Програми и проекти, започнали или в
процес на изпълнение до момента на прекратяване на настоящото Споразумение, ще бъдат
извършени съгласно неговите разпоредби.
Член 9
Координатори на настоящото Споразумение
са, както следва:
за Националния статистически институт
на Република България: Отдел „Планиране,
проекти и координация“, Дирекция „Обща
администрация“;
за Националния статистически комитет
на Република Беларус: Отдел „Международно
сътрудничество и разпространение на статистическата информация“.
Подписано в град Минск на 19 юли 2018 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от кои
то на български, руски и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на различие в тълкуването на настоящото Споразумение предимство ще има
английският текст.
За Националния
статистически
институт на
Република България:
Сергей Цветарски,
председател
7233

За Националния
статистически
комитет на
Република Беларус:
Инна Медведева,
председател

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2011 г. за условията и реда за допускане и
явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от
Закона за здравето на граждани на трети
държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или
специалност в областта на здравеопазването
в трета държава (ДВ, бр. 43 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Док у менти те по а л. 2, т. 2 и 3 и
т. 5 – 7 следва да са заверени с „апостил“
или от дипломатическото или консулското
представителство на съответната държава в
Република България, или от Министерството
на външните работи и придружени с превод
на български език, както следва:
1. когато чуждестранният документ е преведен на български език на територията на
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Република България, подписът на преводача,
положен в извършения от него превод, трябва
да бъде нотариално удостоверен в Република
България;
2. когат о ч у ж дес т ра н н и я т док у мен т е
преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или
консулското представителство на Република
България в съответната държава.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква
„а“ от Закона за здравето, включващ държавните изпити, определени в единните държавни
изисквания за упражняване на регулираната
професия …………………..
(посочва се една от регулираните медицински
професии съгласно Решение № 619 на Министерския съвет от 20 юли 2009 г. за приемане списък
на регулираните професии в Република България
(ДВ, бр. 61 от 2009 г.)
от
Данни за самоличността на заявителя
(попълва се от заявителя)
Имена
(по документ за самоличност)
Гражданство
Адрес за контакт в България
Телефон
Е-mail
Лице за контакт в България

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

Информация за професионалната квалификация
(попълва се от заявителя)
Професионална квалификация
Придобита на
В държава
Продължителност
на курса на обучение

...............................
...............................
(ден, месец,
година)
...............................
от ...........................
(месец/година)
до ...........................
(месец/година)

Приложени документи:
(отбелязва се от администрацията при подаване
на документите)
1.

2.

Копие на документ за самоличност, от
което са видни имената и гражданството
на заявителя.
Копие на диплома, удостоверение или
дру го доказателство за професиона лна
квалификация по медицинска професия и
съответните приложения към тях.
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6.

7.
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Академична справка и/или учебен план
(програма) на проведеното обучение по
медицинска професия, от която са видни
продължителностт а на обучението, изучаваните дисциплини и техният хорариум и
проведеното практическо обучение/стаж.
Актуално (до три месеца от момента на
издаването) медицинско свидетелство или
еквивалентен документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и
психическо здраве.
Актуален (до три месеца от момента на
изда ва не т о) док у мен т за на л и ч ие и л и
липса на наложени административни или
дисц ип л инарни на каза ни я, свърза ни с
упражняването на медицинската професия,
или нотариално заверена декларация, че
професията не е упражнявана до момента.
Актуален (до три месеца от момента на
издаването) документ за чисто съдебно
минало.
Удостоверение за владеене на български
език и професиона лната терминологи я
на български език, издадено по реда на
наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона
за здравето.
Документ за идентичност на имената (при
разлика в имената на заявител я върх у
представените документи).

ВАЖНО!
Когато документите по т. 2 – 6 не са издадени
в Република България, се представят заверени
с „апостил“ или от дипломатическото или
консулското представителство на съответната
държава в Република България, или от Министерството на външните работи. Преводът
на документите на български език също се
заверява надлежно по един от следните начини:
ако чуждестранният документ е преведен на
български език на територията на Република
България, е необходимо подписът на преводача,
положен в извършения от него превод, да бъде
нотариално удостоверен в Република България;
ако чуждестранният документ е преведен в
друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското
представителство на Република България в
съответната държава.
Съгласен съм личните ми данни да се обработват и съхраняват в Министерството на
здравеопазването за целите на настоящото
административно производство.

ВЕСТНИК

§ 3. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква
„б“ от Закона за здравето
по специалност ……………………………………………….........
(посочва се придобитата специалност в областта
на здравеопазването)
от
Данни за самоличността на заявителя
(попълва се от заявителя)
Имена
(по документ за самоличност) ................................
Гражданство
Телефон

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

Е-mail

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

Лице за контакт в България ................................
Информация за придобита специалност в област
та на здравеопазването
(попълва се от заявителя)
Специалност в обл астт а на
здравеопазването

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

Придобита на

................................
(ден, месец,
година)

В държава

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

Продължителност
на курса на обучение

от ............................
(месец/година)
до ............................
(месец/година)

Приложени документи:
(отбелязва се от администрацията при подаване
на документите)
1.

Копие на документ за самоличност, от
което са видни имената и гражданството
на заявителя.

2.

Копие на диплома, удостоверение или
друго доказателство за професионална
квалификация по медицинска професия.

3.

Документ за признаване на професионалната квалификация по т. 2 на територията
на Република България, издаден от компетентен орган, или удостоверение за успешно
положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква
„а“ от Закона за здравето.

4.

Копие на документ за придобита специалност в системата на здравеопазването.

......................................
(подпис на заявителя)

Подпис: ......................“

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

Адрес за контакт в България ................................

София, ................. г.

Приел документите: .....................
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5.

Учебна програма, по която е проведено
обучението за придобиване на специалност.

6.

Актуално (до три месеца от момента на
издаването) медицинско свидетелство или
еквивалентен документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и
психическо здраве.

7.

Актуален (до три месеца от момента на
издаването) документ за наличие или липса
на наложени административни дисциплинарни наказания, свързани с упражняването
на медицинската професия, или нотариално
заверена декларация, че професията не е
упражнявана до момента.

8.

Актуален (до три месеца от момента на
издаването) документ за чисто съдебно
минало.

9.

Удостоверение за владеене на български
език и професионалната терминология
на български език, издадено по реда на
наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона
за здравето.

10.

Документ за идентичност на имената (при
разлика в имената на заявителя върху
представените документи).

ВАЖНО!
Когато документите по т. 2 – 8 не са издадени
в Република България, се представят заверени с „апостил“ или от дипломатическото или
консулското представителство на съответната
държава в Република България, или от Министерството на външните работи. Преводът
на документите на български език също се
заверява надлежно по един от следните начини:
ако чуждестранният документ е преведен на
български език на територията на Република
България, е необходимо подписът на преводача,
положен в извършения от него превод, да бъде
нотариално удостоверен в Република България;
ако чуждестранният документ е преведен в
друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското
представителство на Република България в
съответната държава.
Съгласен съм личните ми данни да се обработват и съхраняват в Министерството на
здравеопазването за целите на настоящото
административно производство.
......................................
(подпис на заявителя)

София, ................. г.

Приел документите: .....................
Подпис: ......................“

7221

Министър:
Кирил Ананиев

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците
и за условията и реда за прилагането им
(обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 8 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ утвърждава план за действие (контингенс план), който се изпълнява при съмнение
или при възникване на НБП и се актуализира при необходимост и по целесъобразност
в зависимост от епизоотичната обстановка.
(2) Планът по ал. 1 предвижда съоръжения, оборудване, персонал и всякакви други
подходящи материали, необходими за бърза
и ефикасна борба с болестта, както и изисквания към използваните ваксини за спешна
ваксинация.
(3) Планът по ал. 1 и всички негови актуализации се представят на Европейската
комисия за одобрение.
(4) Планът по ал. 1 се изменя и допълва
по преценка и предложение на Европейската
комисия, както и за привеждането му в съответствие с плановете на другите държави
членки, и отново се представя на Европейската
комисия за одобрение.“
§ 3. В чл. 4 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ;
б) в т. 1 думите „чл. 7, ал. 2, т. 1 ЗВД“ се
заменят с „чл. 7, ал. 3, т. 1 ЗВД“;
в) в т. 5 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
2. В ал. 3 думата „генералния“ се заменя
с „изпълнителния“, а абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят с
„областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ)“.
2. В ал. 2 абревиатурите „РВМС“ и „НВМС“
се заменят съответно с „ОДБХ“ и „БАБХ“.
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Епизоотологичното проу чване
включва:
1. произхода на инфекцията;
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2. времето и пътя за проникване на вируса
в птицевъдния обект;
3. периода на скрито протичане на инфекцията;
4. движението на хора, птици, продукти
от птици, състезателни гълъби, други видове животни, транспортни средства и други
предмети и съоръжения, които могат да бъдат
преносители на вируса на НБП;
5. наличие на други птицевъдни обекти,
места за отглеждане на гълъби и други видове
птици, имали епизоотична връзка със засегнатия птицевъден обект, в които има вероятност
от проникване на вируса и наличие на птици,
съмнителни за заболяване или заразяване.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В основния текст абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
2. В т. 4, буква „в“ думите „т. 2“ се заличават.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. Българската агенция по безопасност на
храните предоставя на Европейската комисия
информация за епизоотичната ситуация по
отношение на болестта и прилаганите мерки
за контрол.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 7, букви „а“, „б“ и „в“ и в основния текст на ал. 2 абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
2. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2, т. 8 думите „референтната лаборатория на Общността, посочена в приложение
№ 5“ се заменят с „референтната лаборатория
на Европейския съюз, определена в чл. 1
от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/662 на
Комисията от 27 април 2018 г. за определяне
на референтна лаборатория на Европейския
съюз за инфлуенца по птиците и Нюкясълска
болест и за изменение на приложение VII към
Директива 2005/94/ЕО на Съвета (ОВ L 110,
30.04.2018 г.);“.
3. В ал. 3 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
4. В ал. 4 и 5 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция за безопасност на
храните“.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 3 абревиатурите „НВМС“ и „РВМС“
се заменят съответно с „БАБХ“ и „ОДБХ“.
2. В т. 4 думите „Световната референтна
лаборатория“ се заменят с „референтната
лаборатория на Европейския съюз“, а абревиа
турата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В основния текст на ал. 1 и ал. 2, в
ал. 3, буква „б“ и в основния текст на ал. 4
абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
2. В ал. 5 цифрата „4“ се заменя с „ал. 4“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

3. В ал. 6 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с
„Българската агенция за безопасност на храните“, а думата „серологически“ се заменя
със „серологично“.
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „Националната ветеринарномедицинска служба“
се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“, а абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
§ 13. В допълнителните разпоредби, в § 1а
след думите „(обнародвана в OВ, бр. L 219
от 2008 г.)“ се добавя „и изискванията на
Директива (ЕС) 2018/597 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за
изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността
за борба с Нюкясълската болест (ОВ L 103,
23.04.2018 г.)“.
§ 14. В заключителните разпоредби, в § 4
думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 15. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
отменя.
§ 16. В приложение № 3 ду мите „към
чл. 20 и чл. 9, ал. 1, т. 3“ се заменят с „към
чл. 14, ал. 3“.
§ 17. В приложение № 4 думите „към чл. 22“
се заменят с „към чл. 21“.
§ 18. Приложение № 5 към чл. 22, ал. 2, т. 8
и приложение № 6 към чл. 11, т. 2 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. В Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за
мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестта инфлуенца (грип)
по птиците (обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм.,
бр. 95 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
2. В чл. 20, ал. 2 думите „Наредба № 20
от 2006 г. за изискванията към дейностите,
извършвани на всички етапи от събирането
до обезвреждането на странични животински
продукти и продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и
транзитно преминаване (ДВ, бр. 18 от 2006 г.)“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 1069/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за
страничните животински продукти) (ОВ L 300,
14.11.2009 г.)(Регламент (ЕО) № 1069/2009)“.
3. В чл. 30:
а) в основния текст абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“;
б) в т. 8 думите „Наредба № 20 от 2006 г.
за изискванията към дейностите, извършвани
на всички етапи от събирането до обезвреж-
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дането на странични животински продукти и
на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно
преминаване“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1069/2009“.
4. В чл. 44:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст, в т. 3 и 4 абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“;
бб) в т. 9 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“, а думите „Наредба № 20 от 2006 г.
за изискванията към дейностите, извършвани
на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти
и продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно
преминаване“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1069/2009“;
вв) в т. 10 абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“;
б) в ал. 2 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
5. В чл. 51:
а) в ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“, думата
„генералния“ се заменя с „изпълнителния“, а
абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“;
б) в ал. 3 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
6. В допълнителните разпоредби, в § 1, т. 24
думите „Наредба № 20 от 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички
етапи от събирането до обезвреждането на
странични животински продукти и продукти,
получени от тях, както и тяхната употреба,
пускане на пазара и транзитно преминаване
(ДВ, бр. 18 от 2006 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1069/2009“.
7. В приложение № 5 към чл. 48:
а) в т. III, т. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с
„Българската агенция по безопасност на храните“, а „Наредба № 20 от 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички
етапи от събирането до обезвреждането на
странични животински продукти и продукти,
получени от тях, както и тяхната употреба,
пускане на пазара и транзитно преминаване“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 1069/2009“;
б) в т. IV думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“,
а абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
8. В приложение № 6 към чл. 51, ал. 1 т. І
се изменя така:
„І. Референтната лаборатория на Европейския съюз за инфлуенца по птиците е: Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe),
Legnaro, Италия.“
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9. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и храните“ и „Националната ветеринарномедицинска служба“
се заменят съответно с „Министерството на
земеделието, храните и горите“ и „Българската агенция по безопасност на храните“, а
абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
§ 20. В Наредба № 19 от 2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични
болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете (обн., ДВ, бр. 95
от 2007 г.; изм., бр. 9 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
2. В чл. 7, ал. 2 думите „Генералният директор на НВМС“ се заменят с „Изпълнителният
директор на БАБХ“.
3. В чл. 16:
а) в основния текст на ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“
се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 4 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“;
в) в ал. 7 думите „Референтната лаборатория на Европейския съюз за везикулозната
болест по свинете е посочена в т. 6 на приложение № 1“ се заменят с „Функциите на
референтна лаборатория на Европейския съюз
за везикулозната болест по свинете се поемат
от референтната лаборатория на Европейския
съюз за болестта шап съгласно Решение за
изпълнение (ЕС) 2018/136 на Комисията от
25 януари 2018 г. за определяне на референтна
лаборатория на Европейския съюз за болест
та шап и за изменение на приложение II
към Директива 92/119/ЕИО на Съвета по
отношение на референтната лаборатория на
Европейския съюз за везикулозна болест по
свинете (ОВ L 24, 27.01.2018 г.)“.
4. В заключителните разпоредби, в § 5
думите „генералния директор на НВМС“ се
заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
5. В приложение № 1 към чл. 14 навсякъде
абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“,
т. 6 се отменя, а в т. 7 навсякъде думата
„Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.
6. Навсякъде в наредбата думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“, а абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, като
§ 2, § 6, § 7, т. 2 и т. 3, § 9, т. 2, § 13, § 15,
§ 18, § 19, т. 8 и § 20, т. 3, буква „в“ и т. 5 се
прилагат от 1 януари 2019 г.
Министър:
Румен Порожанов
7286
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № 1
от 18 юли 2018 г.

за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими
културни ценности и за водене на регистъра
по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното
наследство
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. реда за издаване на удостоверение за
извършване на търговска дейност с движими
културни ценности (ДКЦ);
2. реда за издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с ДКЦ;
3. реда за издаване на разрешение на музей
за участие в търг с ДКЦ;
4. реда за издаване на разрешения на национални, регионални, общински музеи и на
музеи със смесено участие за извършване на
правни сделки с ДКЦ от обменния им фонд;
5. условията за съхранение на ДКЦ – предмет на търговската дейност;
6. реда за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1
от Закона за културното наследство (ЗКН) на
лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.
Раздел II
Ред за вписване в регистъра по чл. 116, ал. 1
от ЗКН и за издаване на удостоверение за
извършване на търговска дейност с ДКЦ
Чл. 2. Търговска дейност с ДКЦ могат да
извършват лица, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите, след издадено удостоверение за регистрация по чл. 116,
ал. 2 от ЗКН от министъра на културата.
Чл. 3. (1) Удостоверението за регистрация
по чл. 116, ал. 2 от ЗКН се издава след подаване на заявление от търговец или кооперация по образец съгласно приложение № 1.
Заявлението се подава от представляващия
юридическото лице или от лице, изрично упълномощено с нотариална заверка на подписа.
В случаите, когато заявлението се подава по
електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В заявлението
се посочва единният идентификационен код
(ЕИК) и се прилагат:
1. декларация по образец съгласно приложение № 2;
2. документ, удостоверяващ правото на
търговеца/кооперацията да ползва съответното помещение;
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3. документ, удостоверяващ осигуряването
на физическата сигурност на ДКЦ в помещенията чрез физическа охрана или СОТ,
и представен снимков материал, доказващ
предприетите охранителни мерки (решетки,
ролетки, каса или др.);
4. сертификат за съответствие на търговския
обект с изискванията за пожарна безопасност
съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з882 от 2014 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол (ДВ, бр.
100 от 2014 г.);
5. декларация за наличие на условия за
съхраняване и опазване на ДКЦ в търговските обекти съгласно приложение № 3, която
съдържа информация за:
а) поддържане на подходящ постоянен режим и стойности на температура, влажност
и осветление в граници съгласно § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба;
б) осигурени витрини, съоръжения или
други средства, предназначени за експониране
на ДКЦ.
(2) Ако заявлението по ал. 1 не отговаря на изискванията на ал. 2, заявителят се
у ведом ява да отстрани нередовностите в
7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството. Срокът за
произнасяне по подаденото заявление започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.
Чл. 4. (1) Министърът на културата издава
удостоверение за вписване в регистъра по
чл. 116, ал. 1 от ЗКН (удостоверение за регистрация) в едномесечен срок от постъпването
на заявлението.
(2) Министърът на културата в срока по
ал. 3 отказва да издаде удостоверение за регистрация, ако лицето не отговаря на изискванията за извършване на търговска дейност с
културни ценности или подадените документи
са непълни или неточни.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел ІІI
Задължения за регистрираните търговци/
кооперации
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 водят регистър на сделките, който съдържа:
1. за движими културни ценности със статут
„национално богатство“:
а) номера на паспорта на движимата културната ценност по чл. 103 от ЗКН;
б) регистрационен номер по чл. 102, ал. 3
от ЗКН;
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в) копие на удостоверението за правото
на първи купувач или отказа от правото на
първи купувач съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗКН;
2. за движими културни ценности, които
не притежават статут „национално богатство“ – удостоверение за идентификаци я,
издадено по реда на ЗКН;
3. трите имена на предишния и на новия
собственик;
4. цена и дата на сделката.
(2) Регистърът по ал. 1 се води като книга
за вписвания на хартиен и електронен носител
по образец съгласно приложение № 4.
(3) Регистърът се предоставя на компетентните органи при осъществяване на техните
правомощия.
Чл. 6. (1) Книгата за вписванията по чл. 5,
ал. 2 се представя в 3-дневен срок след получаване на удостоверението за регистрация
по чл. 116, ал. 2 от ЗКН за заверка с подпис
и печат от министъра на културата или от
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) К нигата по ал. 1 задъл ж ително се
прошнурова и номерира по страници преди
представянето є за заверка.
(3) При прекратяване на дейността на търговеца книгата по ал. 1 се предава за съхранение към регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН.
Чл. 7. (1) Търговската дейност с културни
ценности се осъществява само в помещенията, отговарящи на условията на чл. 3, ал. 1,
т. 2, 3, 4 и 5.
(2) При извършване на търговската дейност не трябва да се допуска увреждане на
културната ценност или друго въздействие,
което да води до намаляване на нейната
стойност.
(3) Движимите културни ценности, предлагани за продажба в търговските обекти,
регистрирани по чл. 116, ал. 2 от ЗКН, следва
да бъдат идентифицирани по реда на ЗКН.
Раздел ІV
Ред за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1
от ЗКН
Чл. 8. (1) В Министерството на културата
се създава и води регистър на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.
(2) В регистъра се вписват търговци и
кооперации, получили удостоверение за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН.
Чл. 9. (1) Регистърът се води по образец
съгласно приложение № 5 и съдържа следната
информация:
1. пореден номер по регистъра;
2. номер на заявлението;
3. номер на удостоверение за вписване/
заповед за отказ от вписване;
4. наименование и ЕИК на заявителя, адрес
на управление, адрес за контакт;
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5. представител на заявителя;
6. адрес и наименование на търговския
обект;
7. уведомление за прекратяване на производството;
8. заповед за заличаване на вписването в
регистъра.
(2) При промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра, лицето е длъжно писмено да
уведоми министъра на културата в 14-дневен
срок от настъпването на промяната.
(3) Информацията в регистъра се поддържа
и съхранява на хартиен и електронен носител.
(4) Непосредствено след вписването в
регистъра върху хартиен носител длъжностното лице въвежда данните и в електронния
еквивалент.
(5) Допуснатите явни фактически грешки
се поправят служебно от длъжностното лице,
определено да води регистъра. Отбелязването
и заличаването се извършват по начин, който
не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.
Чл. 10. За личаването от регист ъра се
извършва по молба на вписаното лице или
служебно при прекратяване на дейността.
Чл. 11. Регистърът съдържа документите
по чл. 9, като за всеки търговец се води отделно досие.
Чл. 12. Вписванията и заличаванията в
регистъра се извършват от длъжностни лица,
определени със заповед на министъра на
културата.
Раздел V
Издаване на разрешение за извършване на
тръжна дейност с предмет движими културни
ценности
Чл. 13. (1) Тръж на дейност чрез т ърг
(аукцион) се извършва от търговец, вписан в
регистъра на лицата по чл. 116, ал. 1 от ЗКН,
след издаване на разрешение от министъра
на културата за извършване на тази дейност.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава след
подаване на заявление от търговеца или от
изрично упълномощено от него лице.
(3) Заявление по ал. 2 се подава по образец съгласно приложение № 6 и към него се
прилагат:
1. вътрешни правила за тръжна дейност;
2. списък на експертите, регистрирани по
чл. 96, ал. 4 от ЗКН;
3. копия на договорите с експертите по
чл. 96, ал. 4 от ЗКН.
(4) Търговецът е длъжен да уведомява Министерството на културата за всяка промяна в
списъка по ал. 3, т. 2, като подава заявление
по ал. 3 и прилага съответно копия на договорите с експертите по чл. 96, ал. 4 от ЗКН.
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Чл. 14. (1) Разрешението по чл. 13, ал. 1
се издава в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(2) Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1, заявителят се уведомява
да отстрани нередовностите в тридневен срок
от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване
на производството.
(3) Срокът за произнасяне по подаденото
заявление започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Министърът на културата в срока по
ал. 1 отказва да издаде разрешение, ако заявителят не е изпълнил условията по чл. 13, ал. 1.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Разрешението по чл. 13, ал. 1 се
издава за срок 5 години.
Чл. 16. (1) Министърът на културата с
мотивирана заповед отнема разрешението по
чл. 13, ал. 1 при:
1. организиране на търг в нарушение на
чл. 122, ал. 1 от ЗКН;
2. неизпълнение на изискванията по чл. 120,
ал. 2 или 7 от ЗКН;
3. обявяване на първоначална симулативна
цена на вещите от каталога по чл. 122, ал. 1
от ЗКН.
(2) При отнемане на разрешението търговецът/кооперацията няма право да кандидатства
за издаване на идентично разрешение за срок
една година от датата на отнемането му.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел VI
Провеждане на търг (аукцион)
Чл. 17. (1) Аукционистът уведомява министъра на културата за всеки търг най-малко 45 дни
преди провеждането му и представя каталог с
предлаганите за продажба културни ценности.
(2) Каталогът съдържа:
1. дата, място и условия за провеждане
на търга;
2. изрично посочване на статут „движима
културна ценност“, както и на статут „национално богатство“, ако вещта притежава такъв,
и описание на характеристиките;
3. начална цена.
(3) С каталога се удостоверява извършена идентификация на културните ценности,
като той съдържа информация, определена с
наредбата по чл. 107 от ЗКН.
(4) За движими културни ценности със
статут „национално богатство” извършената
идентификация се удостоверява с паспорта
по чл. 103 от ЗКН.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Чл. 18. (1) Търгът се провежда в помещение, което следва да отговаря на условията
за опазване на ДКЦ.
(2) Търгът започва в определеното време
и завършва след предлагането на последната
описана вещ.
Чл. 19. Търгът се провежда съгласно вът
решни правила за тръжна дейност на търговеца
по чл. 13, ал. 3, т. 1, като вещта се предава на
купувача след удостоверяване на плащането
на продажната цена.
Чл. 20. След прик лючване на т ърга и
извършване на плащането аукционистът извършва незабавно вписвания на продадените
ДКЦ в регистъра по чл. 5.
Чл. 21. (1) Държавата има право да придобие чрез министъра на културата като първи
купувач културна ценност със статут „национално богатство“, предложена за продажба на
търг, по първоначално обявената цена.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява в едномесечен срок от представянето на каталога
по чл. 17 в Министерството на културата.
Чл. 22. При провеждане на търг могат да
присъстват оправомощени от министъра на
културата длъжностни лица, които да следят
за спазване на реда на провеждане на търга.
Раздел VІI
Ред за издаване на разрешение за извършване
на правни сделки с културни ценности от
обменния фонд на музеи
Чл. 23. Националните, регионалните, общинските музеи и музеите със смесено участие
могат да извършват правни сделки с културни
ценности само от обменния си фонд след разрешение на министъра на културата или от
ръководителя на ведомството, към което са
създадени, съответно от кмета на общината.
Чл. 24. Частните музеи могат да извършват
правни сделки с културни ценности от основния и обменния си фонд по реда на чл. 113,
ал. 2 от ЗКН.
Чл. 25. Разрешенията по чл. 23 се издават от:
1. министъра на културата – за правни
сделки с културни ценности от обменния
фонд за държавните музеи, създадени към
министъра на културата;
2. от ръководителя на ведомството – за
държавните музеи, създадени към ведомства;
3. от кмета на общината – за регионални
и общински музеи;
4. от учредителите – за музеи със смесено
участие.
Чл. 26. (1) Искането за разрешение по чл. 23
се подава до компетентния орган и съдържа:
1. данни за ДКЦ – предмет на сделката;
2. три имена и постоянен адрес или наименование и ЕИК на купувача;
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3. цена на сделката;
4. мотиви за осъществяване на предлаганата сделка.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие на удостоверението за идентификация на ДКЦ/паспорт;
2. проект на договор за сключване на сделка;
3. копие на документи за самоличност или
ЕИК – за търговец или кооперация, който се
предлага да бъде страна по сделката.
Чл. 27. В двуседмичен срок от постъпването
на заявлението компетентният орган по чл. 25
издава разрешение за извършване на правна
сделка или отказва издаването на разрешението.
Чл. 28. Музеите уведомяват Министерството на културата ежегодно до 31 януари за
всички сделки, реализирани през предходната
календарна година.
Раздел VIII
Ред за издаване на разрешение на музей за
участие на търг
Чл. 29. (1) Разрешение за участие на търг
на музеи се издава от министъра на културата
за културни ценности, предлагани от музея
на търга.
(2) Заявление за издаване на разрешението
по ал. 1 се подава не по-късно от 2 месеца
преди провеждането на търга. Към заявлението се прилага:
1. списък на движимите културните ценности с данни за ДКЦ – предмет на сделката,
по инвентарна книга с изрично посочване на
статута „национално богатство“;
2. начална цена;
3. мотиви за осъществяване на сделката;
4. съгласие на ръководителя на ведомството, на чието подчинение е музеят, на кмета
на общината или на собственика на музея.
Чл. 30. (1) Разрешението по чл. 29, ал. 1
или отказ за участие се издава в 14-дневен
срок от датата на подаване на искането.
(2) Отказ за издаване на разрешение за
участие в търг се прави, когато искането не
отговоря на изискванията на чл. 29, ал. 2.
(3) При непълнота на заявлението или
при непредставяне на документите по чл. 29,
ал. 2 се дават указания в 7-дневен срок от
постъпване на заявлението за отстраняване на
непълнотите по заявлението в 3-дневен срок.
Чл. 31. Участието на музей на търг след
издадено разрешение по чл. 29, ал. 1 може да
бъде реализирано за срок до 5 години.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Условия за съхраняване на ДКЦ в търговските обекти са:
а) „осветеност на ДКЦ“ – до 300 лукса,
без достъп на пряка слънчева светлина върху
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изложените ДКЦ, където един лукс осветеност
се създава от светлинен поток един лумен,
падащ върху повърхност един квадратен метър,
т.е.: 1 lx = 1 lm/m 2;
б) „оптимална температура за съхранение“ – от 16 до 25 °С;
в) „относителна влажност на въздуха в
помещение“ – 50 – 65 % влажност.
2. „Симулативна цена“ е привидна цена,
неотговаряща на действителната стойност на
културната ценност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В срок до шест месеца от влизане в
сила на наредбата всички търговци представят
в Министерството на културата книга по образец съгласно чл. 5, ал. 2 за заверка с подпис
и печат от министъра на културата или от
оправомощеното от него длъжностно лице.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 127 от Закона за културното наследство.
Министър:
Боил Банов
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
................................................................................. ,
(наименование на търговец/кооперация, EИК, трите
имена на представляващия)
................................................................................. ,
(адрес на управление, адрес за контакт)
....................................., телефон ............................ ,
ел. поща .................................................................
Относно: Вписване в регистъра при министъра
на културата по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство и издаване на удостоверение
за извършване на търговска дейност с движими
културни ценности.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявявам, че желая да бъда вписан/а в регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН и да ми бъде
издадено удостоверение за регистрация на представляваното/ата от мен търговско дружество/
кооперация ............................................................ ,
ЕИК ....................................................................... ,
със седалище и адрес на управление ....................
............................................................. (по документа
за вписване), като търговец, извършващ сделки
с движими културни ценности.
Дейността ще бъде осъществявана в ..............
..................................................................................
(указват се точно видът и наименованието, ако има
такова, на обекта – магазин, галерия, ателие и др.)
с адрес ................................................/наименование
на обекта ………………………. и тел. .......................... .
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Давам съгласието си да бъда информиран/а
за действията по административния процес по
телефон и/или електронна поща, като същите
ще считам за официални.
Прилагам следните документи:
1. Документи, удостоверяващи наличието на
подходящи условия за съхранение на културните
ценности – предмет на търговската дейност.
2. Декларация по образец, утвърден от министъра на културата, че лицето не упражнява
професия, свързана с опазването на културните
ценности.
3. Декларация по чл. 118 от ЗКН.
4. Други.
С уважение,
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1, т. 5
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 118 от Закона за културното наследство
Долуподписаният/ата ......................................
................................................................................. ,
(трите имена на лицето, управляващо и предста
вляващо лицата по чл. 115 от ЗКН)
постоянен адрес: ...................................................
..................................................................................
(гр./с., ул./ж. к., №/бл., вх., ет., ап., тел.)
На основание чл. 118 от Закона за културното
наследство
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Декларирам, че не упражнявам професия,
свързана с опазването на културни ценности.

за управлявания от мен обект – ...................
................................................................................. ,
са изпълнени изискванията на чл. 118 от Закона
за културното наследство, а именно: Съхранението на културни ценности и извършването на
търговска дейност с тях не се осъществяват в
едни и същи помещения заедно с други вещи,
с които се търгува, освен в случаите, в които
вещите имат сходен характер, и те са:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
В помещенията, в които се съхраняват културни ценности, са осигурени необходимите
условия за поддържане на подходящ постоянен
режим и стойности на температура, влажност и
осветление, както и витрини, съоръжения или
други средства, предназначени за експониране
на движими културни ценности.

Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата: ……………………… г.

Дата: ……………………… г.

Дата: ......................... г.

Подпис: .......................

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 1
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за културното
наследство
Долуподписаният/ата.......................................
................................................................................. ,
(трите имена на лицето, управляващо и представ
ляващо търговеца/кооперацията)
ЕГН ........................, лична карта № ................... ,
издадена на …………… г., постоянен адрес: ..........
..................................................................................
..................................................................................
(гр./с., ул./ж. к., №/бл., вх., ет., ап.)

Подпис: ……………………….

Подпис: ……………………….

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 2
Регистър на сделките с движими културни ценности
№ Дата
на
сделката

Цена
на
сделката

НаиКратко
№ на пасРегистра№ на
мено- описание
порт по
ционен
удостование
по вид,
чл. 103 от
номер по
верение
на кулавторЗКН
чл. 102,
за право
турната
ство,
или № на
ал. 3 от
на първи
центехника, удостове- ЗКН – само купувач
ност
матери- рението за за ДКЦ със по чл. 117,
ал, датикултурна
статут „на- ал. 1, т. 4
ровка
ценност
ционално
от ЗКН
по чл. 98, богатство“
ал. 3 от
ЗКН

Предишен
собственик
(три имена
и ЕГН или
наименование на ЮЛ,
ЕИК, адрес
на управление)

Нов
собственик
(три имена, ЕГН и
адрес или
наименование на ЮЛ,
ЕИК, адрес
на управление)
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Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1
Регистър на лицата, извършващи търговска дейност с движими културни ценности по реда на
чл. 116, ал. 1 от ЗКН

Приложение № 6
към чл. 13, ал. 3

ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
представител на .................................................... ,
(адрес на управление, адрес за контакт)
телефон ........................, ел. поща ........................ ,
притежаващ удостоверение по чл. 116, ал. 1 от
ЗКН № ....................................................................
Относно: Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с културни ценности
чрез търг (аукцион) от министъра на културата
по чл. 120 от Закона за културното наследство.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С настоящото съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) заявявам
желанието си да получа разрешение за извършване на тръжна дейност с културни ценности
чрез търг (аукцион) в съответствие с чл. 120 от
Закона за културното наследство.
Давам съгласието си да бъда информиран/а
за действията по административния процес по
телефон и/или електронна поща, като същите
ще считам за официални.
Прилагам:
1. Вътрешни правила за тръжна дейност.
2. Списък на експертите, регистрирани по
чл. 96, ал. 4 от ЗКН.
3. Копия на договорите с експертите по чл. 96,
ал. 4 от ЗКН.
С уважение,
Дата: ......................... г.
Подпис: .......................
7204

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци
на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа
във връзка със заповедното производство
(обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; изм., бр. 52 от
2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Длъжникът в съответствие с
чл. 414а ГПК може да подаде писмено въз-

Заличаване на
вписването

Забележки

№ № на № на удостове- Наименование
ПредставиАдрес и
Уведомление
заяв- рение за впис- на ЮЛ, ЕТ, коо тел на ЮЛ,
наименоза прекратялени- ване/заповед за перация, адрес ЕТ, коопера- вание на
ване на проето
отказ от впис- на управление и
ция:
търговския изводството
ване
ЕИК
(три имена)
обект

ражение срещу заповедта за изпълнение или
срещу част от нея за изпълнение изцяло или
частично на задължението, като представи
доказателства по чл. 414а, ал. 1 ГПК.
(2) Възражението се подава по образец
съгласно приложение № 8.“
§ 2. В чл. 8 след думите „чл. 414“ се добавя
„и чл. 414а“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заявлението за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 ГПК т. 8 се изменя така:
„8. Длъжникът може да плати присъдената
сума:
а) по следната банкова сметка: ....................
...................................................................................;
б) по следния начин: …....................................
..................................................................................“.
2. В подразделение „Указания за попълване“
т. 8 се изменя така:
„8. Кредиторът посочва банката, IBAN
или друг съответен банков код на банковата
сметка, по която да му се преведе присъдената
сума, или друг подходящ начин за плащане
на присъдената сума.“
3. В подразделение „Допълнителна информация за заявителя/кредитора“ в т. 3 на ред
„ – искането не е направено по настоящия
образец“ накрая се добавя „и заявителят не
отстрани допуснатите нередовности в три
дневен срок от съобщението“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на парично
задължение по чл. 410 ГПК ред „Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на
заявителя/кредитора ………..“ се изменя така:
„Присъдената сума може да бъде:
– внесена по следната банкова сметка на
заявителя/кредитора …………………………………...….;
– платена по следния начин: ………...............
..................................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация
за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение
по образец, приложен към заповедта, че не
дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.“;
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б) създава се нова т. 2:
„2. Да платите сумата, посочена в настоя
щата заповед, и да подадете в съда писмено
възражение по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или частично на
задължението Ви. Към това възражение се
прилагат доказателства за изпълнението на
задължението с препис за заявителя.“;
в) досегашните т. 2 – 5 стават съответно
т. 3 – 6.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на задължение
за предаване на движими вещи по чл. 410 ГПК
ред „Присъдената сума може да бъде внесена
по сметка на заявителя/кредитора ………..“ се
изменя така:
„Присъдената сума може да бъде:
– внесена по следната банкова сметка на
заявителя/кредитора ………………………………………….;
– платена по следния начин: ………................
..................................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация
за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение
по образец, приложен към заповедта, че не
дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.“;
б) създава се нова т. 2:
„2. Да предадете вещта, посочена в настоя
щата заповед, и да подадете в съда писмено
възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично
задължението си. Към това възражение се
прилагат доказателства за изпълнението на
задължението с препис за заявителя.“;
в) досегашните т. 2 – 5 стават съответно
т. 3 – 6.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 5 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заявлението за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 417 ГПК т. 8 се изменя така:
„8. Длъжникът може да плати присъдената
сума:
а) по следната банкова сметка: ...................
..................................................................................;
б) по следния начин: .......................................
..................................................................................“.
2. В подразделение „Указания за попълване“
т. 8 се изменя така:
„8. Кредиторът посочва банката, IBAN
или друг съответен банков код на банковата
сметка, по която да му се преведе присъдената
сума, или друг подходящ начин за плащане
на присъдената сума.“
3. В подразделение „Допълнителна информация за заявителя/кредитора“ в т. 3 на ред
„ – искането не е направено по настоящия
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образец“ накрая се добавя „и заявителят не
отстрани допуснатите нередовности в три
дневен срок от съобщението“.
§ 7. В приложение № 5 към чл. 6 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на парично
задължение въз основа на документ по чл. 417
ГПК след ред „Вземането произтича от следните обстоятелства:………..“ се създава ред:
„Присъдената сума може да бъде:
– внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ……………………………………………….;
– платена по следния начин: ………................
...................................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация
за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение
по образец, приложен към заповедта, че не
дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.“;
б) създава се нова т. 2:
„2. Да платите сумата, посочена в настоя
щата заповед, и да подадете в съда писмено
възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично
задължението си. Към това възражение се
прилагат доказателства за изпълнението на
задължението с препис за заявителя.“;
в) досегашните т. 2 – 4 стават съответно
т. 3 – 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6, като в изречение второ след думата „изпълнението“ се
добавя „и без да е необходимо обезпечение“,
а думата „убедителни“ се заличава;
д) досегашните т. 6 – 8 стават съответно
т. 7 – 9.
§ 8. В приложение № 6 към чл. 6 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на задължение
за предаване на вещи въз основа на документ
по чл. 417 ГПК:
а) думите „да заплати/заплатят солидарно/
разделно“ се заменят с „да предаде /предадат“;
б) след ред „Вземането произтича от следните обстоятелства………..“ се създава ред:
„Присъдената сума може да бъде:
– внесена по следната банкова сметка на
заявителя/кредитора ………………………………………….;
– платена по следния начин: ………...............
..................................………………………......................“.
2. В подразделение „Важна информация
за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение
по образец, приложен към заповедта, че не
дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.“;
б) създава се нова т. 2:
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„2. Да предадете вещта, посочена в настоя
щата заповед, и да подадете в съда писмено
възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично
задължението си. Към това възражение се
прилагат доказателства за изпълнението на
задължението с препис за заявителя.“;
в) досегашните т. 2 – 4 стават съответно
т. 3 – 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6, като в изречение второ след думата „изпълнението“ се
добавя „и без да е необходимо обезпечение“,
а думата „убедителни“ се заличава;
д) досегашните т. 6 – 8 стават съответно
т. 7 – 9.
§ 9. В приложение № 7 към чл. 7 след
наименованието „Възражение“ се добавя „по
чл. 414 ГПК“.
§ 10. Създава се приложение № 8:
„Приложение № 8
към чл. 7а
До Районен съд ....................
Гр. ......................................
Адрес: ................................
ВЪЗРАЖЕНИЕ
по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доб
роволно изпълнение
Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията):
.........................................................................................,
ЕИК/код по БУЛСТАТ: ..........................................
Адрес (седалище/адрес на управление): .............
........................................................................................
Телефон ................................., факс .........................,
електронна поща ...........................................................
Представляван от законен представител:
Трите имена:..............................................................
Телефон ................................., факс .........................,
електронна поща:..........................................................
Пълномощник:
Трите имена: ..............................................................
Телефон ................................., факс .........................,
електронна поща: .........................................................
На основание чл. 414а ГПК
По ч.гр.д. № ....................... г.
Господин/Госпожо Съдия,
Изпълнил съм изцяло/частично задължението
си по заповедта за изпълнение в двуседмичния
срок от връчването є.
Като доказателства прилагам следните документи:
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
Не съм дал повод за предявяване на вземането,
поради което не дължа разноски за производството. Възражението ми произтича от следните
обстоятелства:
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................

ВЕСТНИК
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Като доказателства прилагам следните документи:
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
(грешното се зачертава)
Гр. .................,
дата ................

(подпис)

УК АЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
1. Това възражение трябва да бъде обосновано. Към него се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението, както и заверени
преписи от настоящото възражение и приложените доказателства за заявителя.
2. Ако с поведението си не сте дали повод за
предявяване на вземането, можете да възразите,
че не дължите разноски за производството. Това
възражение също трябва да бъде обосновано.
3. Възражението се подава или изпраща в
съда, подписано от длъжника.
4. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.“

Министър:
Цецка Цачева
7272

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на
образците на книжа, свързани с връчването
по Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 22 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 19:
„19. съобщение за постъпило възражение
и указания по чл. 414а, ал. 3 ГПК – приложение № 18а;“.
2. Досегашната т. 19 става т. 20.
3. Създават се т. 21 и 22:
„21. съобщение за връчване на длъжника
при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК и указания
по чл. 415 ГПК – приложение № 19а;
22. съобщение за отказ за издаване на
заповед за изпълнение и указания по чл. 415
ГПК – приложение № 19б.“
4. Досегашната т. 20 става т. 23.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. съобщение за образувано изпълнително дело по чл. 428, ал. 1 ГПК – приложение
№ 20а;“.
2. Досегашните т. 1 – 11 стават съответно
т. 2 – 12.
§ 3. Създават се приложения № 18а, 19а,
19б и 20а:
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„Приложение № 18а към чл. 2, т. 19

РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщениe
на …………………………………………….………………………………………………….
/ трите имена на адресата /
………………………………………………..…………………………………………………..
/ качество на адресата – заявител, кредитор /
Връчител: ………………………………………..……………………………………………..
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,
печат /
1. Получател: ……………………………………………………………………………………
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /
2. Получател: ……………………………………………………..……………………………....
Със задължение да предам: ………………………………………………………….…………..
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –
пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или
съответно работодател на адресата /
3. Получател: …………………………………………………….……………………………….
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,
който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения
в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението
………………………………..……………………………………………………………………..
Връчител: …………………………………………………………………………………………
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:
……………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде
намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в
п.к./залепено и др. /
Връчител: …………………………………….…………………………………………………
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал .3
от ГПК ……………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и
всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е
връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му,
чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е
получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на
връчването.
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да
бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на
адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от
посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е
събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната
собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил
това с посочване на източника на тези данни в съобщението.
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36,
както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за
която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в
разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на
връчването.
Чл. 414а. (1) Длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в
срока по чл. 412, т. 8, може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с
твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се
прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.
(2) Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може
да възрази, че не дължи разноски за производството.
(3) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да
подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на
становище.
(4) Ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или
частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако становището
е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.
(5) Пропускът на заявителя да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка
заявителят да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. 422.
(6) Ако въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист съгласно чл.
418, съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена заповедта за изпълнение.

ВЕСТНИК
………………
........................
........................
/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
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Дело № ...../....г.

СЪОБЩЕНИЕ
До .....................................................................................................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на
ЮЛ /
като ....................................................................................................................................................
/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /
............................................................................................................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,
адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че срещу издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../.................... г., е подадено в срок възражение от длъжника, че :
а) е изпълнил изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение;
б) не е дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължи разноски за
производството.
/ грешното се зачертава/
В тридневен срок от получаване на съобщението можете да подадете становище по
възражението от длъжника.
При непредставяне на становище в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще
бъде обезсилена…………...............…………………………………………………..…………...
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист. Пропускът Ви да подадете становище и
обезсилването на заповедта не е пречка да предявите иск за цялото си вземане по реда на
чл. 422 от ГПК.
Приложение: възражение на длъжника с представените от него доказателства
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
………………..……………
/фамилия, подпис и печат /

………………
........................
........................
/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.

Дело № ...../....г.

СЪОБЩЕНИЕ
До ......................................................................................................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на
ЮЛ /
като ....................................................................................................................................................
/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /
............................................................................................................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,
адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че срещу издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../.................... г., е подадено в срок възражение от длъжника, че :
а) е изпълнил изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение;
б) не е дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължи разноски за
производството.
/грешното се зачертава/
В тридневен срок от получаване на съобщението можете да подадете становище по
възражението от длъжника.
При непредставяне на становище в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще
бъде обезсилена…………...............……………………………………………………..………...
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист. Пропускът Ви да подадете становище и
обезсилването на заповедта не е пречка да предявите иск за цялото си вземане по реда на
чл. 422 от ГПК.
Приложение: възражение на длъжника с представените от него доказателства
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
………………..……………
/фамилия, подпис и печат /
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Приложение № 19а към чл. 2, т. 20

РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщениe
на …………………………………………………….…………………………………………….
/ трите имена на адресата /
………………………………………………………….…………………………………………..
/ качество на адресата – заявител, кредитор /
Връчител: ……………………………………………………………….………………………..
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,
печат /
1. Получател: …………………………………………………………….………………………
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /
2. Получател: ………………………………………………………………..…………………....
Със задължение да предам: ……………………………………………………………………..
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –
пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или
съответно работодател на адресата /
3. Получател: …………………………………………………………………………………….
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,
който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения
в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението
………………………………………………………………………………..…………………….
Връчител: …………………………………………………………………………………………
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:
……………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде
намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в
п.к./залепено и др. /
Връчител: …………………………………………………………………………………………
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и
всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е
връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му,
чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е
получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на
връчването.
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да
бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на
адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от
посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е
събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната
собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил
това с посочване на източника на тези данни в съобщението.
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36,
както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за
която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в
разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на
връчването. Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение
Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните
случаи:
1. когато възражението е подадено в срок;
2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
(2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява
спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.
(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.
(4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася
дължимата държавна такса.
(5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок,
съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния
лист, издаден по чл. 418.

ВЕСТНИК
………………
........................
........................
/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
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Дело № ...../....г.

СЪОБЩЕНИЕ
До ....................................................................................................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на
ЮЛ /
като .................................................................................................................................................
/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /
............................................................................................................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,
адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че издадената
ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../............... г., е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.
В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно
вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от Тарифа за държавните такси, събирани от
съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената
Заповед
за
изпълнение
ще
бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3
от ГПК
.........................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
………………………………
/фамилия, подпис и печат /

………………
........................
........................
/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.

Дело № ...../....г.

СЪОБЩЕНИЕ
До ....................................................................................................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на
ЮЛ /
като ...................................................................................................................................................
/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /
............................................................................................................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,
адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че издадената
ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../............... г., е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.
В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно
вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от Тарифа за държавните такси, събирани от
съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената
Заповед
за
изпълнение
ще
бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3
от ГПК
........................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
………………………………
/фамилия, подпис и печат /
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ДЪРЖАВЕН
Приложение № 19б към чл. 2, т. 21

РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщениe
на ………………………………………………………………………………………………….
/ трите имена на адресата /
………………………………………………………….…………………………………………..
/ качество на адресата – заявител, кредитор /
Връчител: ……………………………………………..…………………………………………..
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,
печат /
1. Получател: ……………………………………………………………..………………………
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /
2. Получател: …………………………………………………..………………………………....
Със задължение да предам: ……………………..
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –
пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или
съответно работодател на адресата /
3. Получател: …………………………………………………………………………………….
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,
който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения
в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението
……………………………………………………………………….………..…………………….
Връчител: …………………………………………………………………………………………
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:
……………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде
намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в
п.к./залепено и др. /
Връчител: …………………………………..……………………………………………………
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК ……………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и
всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е
връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му,
чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е
получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на
връчването.
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да
бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на
адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от
посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е
събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната
собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил
това с посочване на източника на тези данни в съобщението.
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36,
както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за
която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в
разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на
връчването. Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение
Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните
случаи:
1. когато възражението е подадено в срок;
2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
(2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява
спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.
(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.
(4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася
дължимата държавна такса.
(5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок,
съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния
лист, издаден по чл. 418.

ВЕСТНИК
………………
........................
........................
/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.

С Т Р. 6 9
Дело № ...../....г.

СЪОБЩЕНИЕ
До ....................................................................................................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на
ЮЛ /
като ...................................................................................................................................................
/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /
...........................................................................................................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,
адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че по дело № ................/.................... г. съдът е отказал да издаде заповед
за изпълнение.
В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно
вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от Тарифа за държавните такси, събирани от
съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената
Заповед
за
изпълнение
ще
бъде
обезсилена
……………………..........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3
от ГПК
............................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
….. …………………………
/фамилия, подпис и печат /

………………
........................
........................
/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.

Дело № ...../....г.

СЪОБЩЕНИЕ
До .....................................................................................................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на
ЮЛ /
като ....................................................................................................................................................
/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /
...........................................................................................................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,
адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че по дело № ................/.................... г. съдът е отказал да издаде заповед
за изпълнение.
В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно
вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от Тарифа за държавните такси, събирани от
съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената
Заповед
за
изпълнение
ще
бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3
от ГПК
...........................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
….. …………………………
/фамилия, подпис и печат /

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

БРОЙ 64

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Съдебен адресат
Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна
да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат
законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.
(2) Когато лицата по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъде предупредени от съда
при връчване на първото съобщение.

Приложение № 20а към чл. 3, т. 1
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ВЕСТНИК

Изп. дело № ……………/………
г.

......................................................................................
......................................................................................
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес,
район на действие;
за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес /
……………/……… г.

Задължение за уведомяване
Чл. 41. (1). Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по
делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощникът на страната.
(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото
и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда
при връчване на първото съобщение.

СЪОБЩЕНИЕ
До
………………………………………………………………………………………..........................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ
/
като Длъжник
…………………………………………………………………………………………………….....
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес
на управление на ЕТ и ЮЛ /
С ………………………………, издаден по ……………… дело № ……………/……… г., на
…………… съд, ………………………… отд., ………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
/ посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на
изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/,
да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр. /
в
полза
на
взискателя/те/:
………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..
с
адрес:
………………………………………………………………………………………………..………
/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование,
седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател /

Връчване на търговци и юридически лица
Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в
съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.
(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички
съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.
Покана за доброволно изпълнение
Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно
задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на
заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато
заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава.
В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за
образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.
Предоставяне на правна помощ
Чл.95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който
делото е висящо.
ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и
в други закони.
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по
силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият,
уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно
дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите
на правосъдието изискват това.
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите,
когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът

За изпълнение на присъденото е образувано изпълнително дело № .......................................
по описа на .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,
район на действие, адрес /
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прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.
Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на ………………………………
главница, ……………………………… лихви, ……………………………… присъдени
разноски и разноски по изп. дело № ……………/……… г., в т.ч. таксата по Тарифа
……………………………………………… в полза на ……………………………………… в
размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на
…………………………… лв. / в.т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в.
л., за пазач и пр./
Съобщавам Ви, че е наложен:


запор върху следните движими вещи: …………………………………………………

1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………………………………………………………..


запор върху следните вземания: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


възбрана върху следните недвижими имоти: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....
Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата …………………………на
адрес
…………………………………………………………………………………………………
§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или
характера
на
изпълнителния
способ
…………………………………………………………………………...……………........
……………………………………………………………………………………………………...
Приложено, изпращаме Ви копие от изпълнителния лист.
С писмена молба можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при
необходимост и право за това.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или
пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
(3) С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или
заложена вещ, оставена му за пазене.
(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети,
наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.
Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила
съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни
задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за
това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
Чл.296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно
решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска
заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет
хиляди лева.
(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи,
повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване
от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не
съставлява по-тежко престъпление.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3
от ГПК:
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.
Съдебен изпълнител: ………………………
/ фамилия, подпис и печат /
12
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ДЪРЖАВЕН

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
....................................................................
..................
...............................................................
.......................
/ за държавен съдебен изпълнител –
съд, адрес, район на действие;
за ЧСИ – рег. .№, район на действие,
адрес /
……………/……… г.

Изп. дело № ……………/……… г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Съдебен адресат
Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да
посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако
няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител,
попечителят и пълномощникът на страната.
(2) Когато лицата по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъде предупредени от съда при
връчване на първото съобщение.
Задължение за уведомяване
Чл. 41. (1). Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по
делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си
адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на
страната.
(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото и
се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при
връчване на първото съобщение.

СЪОБЩЕНИЕ
До
………………………………………………………………………………………....................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на Ю
/
като Длъжник
……………………………………………………………………………………………………
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, ад
на управление на ЕТ и ЮЛ /
С ………………………………, издаден по ……………… дело № ……………/……… г.
…………… съд, ………………………… отд., ………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
/ посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ
изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот
да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр. /
в
полза
на
взискателя
………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………
с
ад
………………………………………………………………………………………………..……
/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование,
седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател /

Връчване на търговци и юридически лица
Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в
съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.
(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички
съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.
Покана за доброволно изпълнение
Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно
задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на
заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато
заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. В
този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното
изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.
Предоставяне на правна помощ
Чл.95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е
висящо.
ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в
други закони.
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата
на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият,
уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело
не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на
правосъдието изискват това.
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато
въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени,

За изпълнение на присъденото е образувано изпълнително дело № .....................................
по описа на ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№
район на действие, адрес /
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че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това
съдът формира, като вземе предвид:

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на ………………………………
главница, ……………………………… лихви, ……………………………… присъдени
разноски и разноски по изп. дело № ……………/……… г., в т.ч. таксата по Тарифа
……………………………………………… в полза на ……………………………………… в
размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на
…………………………… лв. / в.т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в.
л., за пазач и пр./
Съобщавам Ви, че е наложен:


запор върху следните движими вещи: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..


запор върху следните вземания: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


възбрана върху следните недвижими имоти: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....
Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата …………………………на
адрес
…………………………………………………………………………………………………
§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или
характера
на
изпълнителния
способ
…………………………………………………………………………...……………........
……………………………………………………………………………………………………...
Приложено, изпращаме Ви копие от изпълнителния лист.
С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при
необходимост и право за това.

1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или
пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
(3) С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или
заложена вещ, оставена му за пазене.
(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е
лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.
Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен
акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към
кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с
лишаване от свобода до една година или с пробация.
Чл.296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно
решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска
заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди
лева.
(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи,
повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от
свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не
съставлява по-тежко престъпление.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3
от ГПК:
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.
Съдебен изпълнител: ………………………
/ фамилия, подпис и печат /
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ДЪРЖАВЕН
РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение
на
……………………………………………………………………………………........................….
/ трите имена на адресата /
………………………………………………………………………………………….......................
/ качество на адресата – длъжник /
Връчител:
…………………………………………………………………………….........................…………..
.
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,
печат /
1. Получател:
……………………………………………….........................................................................
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /
2. Получател:
………………………………........................................................………………..........
Със
задължение
да
предам:
…………………………........................................................................……………
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен
от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно
работодател на адресата /
3. Получател:
………………………………………………......................................................................
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,
който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в
работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението…….………...
Връчител:
…………………………………………………………………………........................………..……
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението
………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………….............
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и
кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и
др. /
Връчител:
…………………………………………………………………………………..........................……
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат
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/
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК
…………………………………………………………………………………………….....................
.....…...….................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!
Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Удостоверяване на връчването
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и
всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е
връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез
представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е
получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на
връчването.
Връчване чрез залепване на уведомление
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да
бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на
адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от
посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал
данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната
собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това
с посочване на източника на тези данни в съобщението.
Връчване на адвокат
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36,
както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за
която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката
и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.“
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§ 4. В заглавието на приложение № 19 към
чл. 2, т. 19 думите „чл. 2, т. 19“ се заменят с
„чл. 2, т. 20“.
§ 5. В заглавието на приложение № 20 към
чл. 2, т. 20 думите „чл. 2, т. 20“ се заменят с
„чл. 2, т. 23“.
§ 6. В приложение № 21 към чл. 3, т. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 1“ се заменят с чл. 3, т. 2“.
2. В образеца на Покана за доброволно
изпълнение думата „приложена“ се заменя с
„приложени“, а след думата „заповед за изпълнение“ се добавя „и копие от документа,
въз основа на който е издадена заповедта за
изпълнение“.
3. В цитирания текст на чл. 428, ал. 1
от ГПК се добавя изречение трето: „В този
случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното
изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.“
4. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от
Наказателния кодекс след думата „насилие“ се
добавя „или Европейска заповед за защита“.
§ 7. В приложение № 22 към чл. 3, т. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 3, т. 3“.
2. В цитирания текст на чл. 528 от ГПК:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му налага
глоба по чл. 527, ал. 3 за всяко неизпълнение,
както и със съдействието на полицейските
органи и кмета на общината, района или
кметството да отнеме детето принудително
и да го предаде на взискателя.“;
б) добавя се ал. 6:
„(6) След влизане в сила на постановлението
за налагане на глоба същото се изпраща на
Националната агенция за приходите, която
възлага на съдебния изпълнител неговото
събиране по реда на този кодекс.“
3. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от
Наказателния кодекс след думата „насилие“
се добавя „или Европейска заповед за защита“.
§ 8. В приложение № 23 към чл. 3, т. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 3“ се заменят с „чл. 3, т. 4“.
2. Думите „3-дневен“ се заменят с „едноседмичен“.
3. Създава се т. 4:
„4. Превеждате ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита
сметката, както и размера на сумата“.
4. Думите „чл. 512, ал. 3“ се заменят с
„чл. 512, ал. 4“, а думите „чл. 512, ал. 4“ – с
„чл. 512, ал. 5“.
5. Цитираният текст на чл. 446 от ГПК се
изменя така:
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ДЪРЖАВЕН

„Несеквестируем доход
Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено
върху трудовото възнаграждение или върху
друго каквото и да е възнаграждение за труд,
както и върху пенсия, чиито размери са над
минималната работна заплата, може да се
удържа само:
1. ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на
минималната работна заплата – една трета
част, ако е без деца, и една четвърт част, ако
е с деца, които издържа;
2. ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер между двукратния
размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна
заплата – една втора част, ако е без деца, и
една трета част, ако е с деца, които издържа;
3. ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер над четирикратния
размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната
работна заплата, ако е без деца, и горницата над
два пъти и половина размера на минималната
работна заплата, ако е с деца, които издържа.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до
задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло,
а удръжките по ал. 1 за другите задължения
на осъдения и за задължения за издръжка за
минало време се правят върху остатъка от
всичките му доходи.
(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение
само за задължения за издръжка.“
6. След цитирания текст на чл. 446 се добавя текстът на чл. 446а от ГПК:
„Несеквестируем доход, получен по сметка в
банка
Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и
обезщетения съгласно друг нормативен акт,
се запазва и ако са постъпили по банкова
сметка, но не по-рано от един месец преди
налагане на запора.
(2) За порно т о с ъобщен ие не пора ж да
действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо
пенсията до размера на минималната работна
заплата, освен за задължения за издръжка.
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те
представляват възнаграж дения за работа,
банката не изпълнява запора до размера на
минималната работна заплата освен за задължения за издръжка.
(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като
съобщава на съдебния изпълнител в срока и
по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната
сметка на длъжника постъпват доходи от
пенсия или възнаграждения за работа.
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(5) В едноседмичен срок от получаване
на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на
несеквестируем доход, съдебният изпълнител
уведомява банката за частта, която следва да
се превежда съгласно чл. 446.“
7. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от
Наказателния кодекс след думата „насилие“ се
добавя „или Европейска заповед за защита“.
§ 9. В приложение № 24 към чл. 3, т. 4 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 4“ се заменят с „чл. 3, т. 5“.
2. Думите „3-дневен“ се заменят с „едноседмичен“.
3. Създава се т. 4:
„4. Превеждате ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита
сметката, както и размера на сумата“.
4. Думите „чл. 512, ал. 3“ се заменят с
„чл. 512, ал. 4“.
5. Цитираният текст на чл. 446 от ГПК се
изменя така:
„Несеквестируем доход
Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено
върху трудовото възнаграждение или върху
друго каквото и да е възнаграждение за труд,
както и върху пенсия, чиито размери са над
минималната работна заплата, може да се
удържа само:
1. ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на
минималната работна заплата – една трета
част, ако е без деца, и една четвърт част, ако
е с деца, които издържа;
2. ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер между двукратния
размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна
заплата – една втора част, ако е без деца, и
една трета част, ако е с деца, които издържа;
3. ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер над четирикратния
размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната
работна заплата, ако е без деца, и горницата над
два пъти и половина размера на минималната
работна заплата, ако е с деца, които издържа.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до
задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло,
а удръжките по ал. 1 за другите задължения
на осъдения и за задължения за издръжка за
минало време се правят върху остатъка от
всичките му доходи.
(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение
само за задължения за издръжка.“
6. След цитирания текст на чл. 446 от ГПК
се добавя текстът на чл. 446а от ГПК:
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„Несеквестируем доход, получен по сметка в
банка
Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и
обезщетения съгласно друг нормативен акт,
се запазва и ако са постъпили по банкова
сметка, но не по-рано от един месец преди
налагане на запора.
(2) За порно т о с ъобщен ие не пора ж да
действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо
пенсията до размера на минималната работна
заплата, освен за задължения за издръжка.
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те
представляват възнаграж дения за работа,
банката не изпълнява запора до размера на
минималната работна заплата освен за задължения за издръжка.
(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като
съобщава на съдебния изпълнител в срока и
по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната
сметка на длъжника постъпват доходи от
пенсия или възнаграждения за работа.
(5) В едноседмичен срок от получаване
на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на
несеквестируем доход, съдебният изпълнител
уведомява банката за частта, която следва да
се превежда съгласно чл. 446.“
7. В цитирания текст на чл. 508, ал. 1 от ГПК:
а) думите „3-дневен“ се заменят с „едноседмичен“;
б) добавя се т. 4:
„4. превежда ли суми по банкова сметка
на длъжника, банката, в която е открита
сметката, както и размера на сумата“.
8. Цитираният текст на чл. 515 от ГПК се
изменя така:
„Изпълнение върху налични ценни книжа
Чл. 515. (1) Налагането на запор върху
налични ценни книжа става чрез опис и изземването им от съдебния изпълнител, който
ги влага в банка. В случай че съдебният изпълнител не намери ценните книжа в държане
на длъжника, съдебният изпълнител кани
длъжника да ги предаде в двуседмичен срок.
За предадените му ценни книжа съдебният
изпълнител съставя протокол. Ако длъжникът
не предаде ценните книжа в дадения му срок,
съдебният изпълнител овластява взискателя,
поискал изпълнение върху ценните книжа, да
подаде молба по чл. 560 за тяхното обезсилване.
(2) При налагането на запор върху налични
поименни акции или облигации съдебният
изпълнител уведомява дружеството за това.
Запорът има действие за дружеството от
получаване на запорното съобщение. Запорът обхваща всички имуществени права по
ценната книга. Ако съдебният изпълнител не

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

може да открие наличните поименни акции
или облигации и същите не бъдат предадени
доброволно от длъжника съгласно ал. 1, съдебният изпълнител нарежда на дружеството
да издаде дубликат на същите, въз основа на
който се провежда изпълнението. При отказ
или бездействие на управителния орган на
дружеството да издаде дубликат съдебният
изпълнител налага глоба по чл. 93, ал. 1, т. 3
и овластява взискателя да подаде молба по
чл. 560. Редът за обезсилване на ценни книжа
в този случай се прилага съответно спрямо
поименните налични ценни книжа.
(3) След налагането на запора взискателят
може да поиска:
1. възлагане на вземането по ценната книга
за събиране или вместо плащане;
2. извършване на публична продан.
(4) Наличните ценни книжа се продават
от съдебния изпълнител съобразно правилата
за публична продан на имот по този кодекс
поотделно и в пакети. Съдебният изпълнител
прехвърля всяка ценна книга по надлежния
за нея начин и я предава на купувача след
влизането в сила на постановлението за възлагане. Когато ценната книга се прехвърля
с джиро, редът на джирата не се прекъсва.
Когато изпълнението се извършва въз основа
на решение за обезсилване на ценните книжа,
купувачът се легитимира пред дружеството и
пред трети лица с влязлото в сила постанов
ление за възлагане. Въз основа на влязлото
в сила постановление за възлагане купувачът
може да поиска от управителните органи на
дружеството да му бъде издаден дубликат на
ценните книжа.“
9. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от
Наказателния кодекс след думата „насилие“ се
добавя „или Европейска заповед за защита“.
§ 10. В приложение № 25 към чл. 3, т. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 5“ се заменят с „чл. 3, т. 6“.
2. Изречението „На основание чл. 467, ал. 3
ГПК, при опис на недвижими вещи и на основание чл. 484, ал. 3, при опис на недвижим
имот, длъжникът се смята за уведомен за
мястото и времето на проданта независимо
дали е присъствал на описа.“ се заменя със:
„На основание чл. 467, ал. 4 от ГПК, при опис
на движими вещи, и на основание чл. 484,
ал. 4 от ГПК, при опис на недвижим имот,
длъжникът се смята за уведомен за мястото
и времето на проданта, независимо дали е
присъствал на описа. В описа се посочва и
денят на предявяване на оценката на вещта,
когато тя се извършва след описа. В този
случай страните се смятат за уведомени за
предявяването на оценката, независимо дали
са присъствали на описа.“
3. Цитираният текст на чл. 484, ал. 3 – 4
от ГПК се изменя така:
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„Съдържание на описа
Чл. 484. (3) В описа се посочва и денят на
предявяване на оценката на вещта, когато тя се
извършва след описа. В този случай страните
се смятат за уведомени за предявяването на
оценката, независимо дали са присъствали
на описа.
(4) В описа се посочват също мястото и
времето за проданта на вещта, ако взискателят поиска това. В този случай длъжникът
се смята уведомен за проданта, независимо
дали е присъствал на описа.
(5) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на страните.“
4. Цитираният текст на чл. 467 от ГПК се
изменя така:
„Съдържание на описа на движима вещ
Чл. 467. (1) Описът трябва да съдържа:
1. посочване на изпълнителния лист;
2. мястото, където се извършва;
3. подробно описание на вещта;
4. цената, по която вещта да се продаде
в магазин;
5. евентуалните възражения на страните
и заявените от трети лица права върху описаната вещ.
(2) В описа трябва да се отбележи оставени
ли са на длъжника вещите, върху които не се
допуска принудително изпълнение.
(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се
извършва след описа. В този случай страните
се смятат за уведомени за предявяването на
оценката, независимо дали са присъствали
на описа.
(4) В описа се посочват също мястото и
времето за проданта на вещта, ако взискателят поиска това. В този случай длъжникът
се смята уведомен за проданта независимо
дали е присъствал на описа.
(5) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на страните.“
5. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от
Наказателния кодекс след думата „насилие“ се
добавя „или Европейска заповед за защита“.
§ 11. В приложение № 26 към чл. 3, т. 6
се правят следните изменения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 6“ се заменят с „чл. 3, т. 7“.
2. Думите „Агенция за държавни вземания“
се заличават.
3. Думите „чл. 191, ал. 3 от ДОПК“ се заменят с „чл. 191, ал. 4 от ДОПК“.
§ 12. В приложение № 27 към чл. 3, т. 7
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 7“ се заменят с „чл. 3, т. 8“.
2. В призовката за доброволно изпълнение
думите „по която да бъдат преведени“ се заменят с „по която да бъде преведена“.
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3. Цитираният текст на чл. 455, ал. 2 от
ГПК се изменя така:
„(2) Изплащането на дължимите на взискателя и на присъединените кредитори суми
става в 7-дневен срок от влизането в сила
на разпределението на събраните суми или
от изтичането на срока по чл. 191, ал. 5 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и ако липсва законова пречка за това. Изплащането става въз основа на платежни
нареждания на съдебния изпълнител, който
отбелязва погасяването върху изпълнителния лист.“
4. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от
Наказателния кодекс след думата „насилие“ се
добавя „или Европейска заповед за защита“.
§ 13. В приложение № 28 към чл. 3, т. 8
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 8“ се заменят с „чл. 3, т. 9“.
2. Цитираният текст на чл. 432 се изменя
така:
„Спиране на изпълнението
Чл. 432. (1) Изпълнителното производство
се спира:
1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2,
чл. 309, ал. 1, чл. 397, ал. 1, т. 3, чл. 438 и 524;
2. по искане на взискателя;
3. в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 2 и 3, с
изключение на проданта на недвижим имот,
за която е било вече направено обявление;
4. в случаите по чл. 282, ал. 2, както и
когато обжалваното въззивно решение бъде
отменено от Върховния касационен съд;
5. в случаите по чл. 624б;
6. в случаите по чл. 627б, ал. 2;
7. в други случаи, предвидени в закон.
(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху
трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия. Това правило не се прилага за вземания
за издръжка или вземания, произтичащи от
непозволено увреждане.“
3. В цитирания текст на чл. 433 от ГПК:
а) в заглавието след думата „прекратяване“
се добавя „и приключване“;
б) в т. 6 накрая се добавя „освен в случаите на чл. 83“;
в) добавя се ал. 2:
„(2) Изп ъ л н и т ел но т о п роизводс т во се
приключва с изпълнение на задължението
и събиране на разноските по изпълнението.“
4. В цитирания текст на чл. 435 от ГПК
ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Взискателят може да обжалва:
1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4
и чл. 485;
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3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.
(2) Длъжникът може да обжалва:
1. постановлението за глоба;
2. насочването на изпълнението върх у
имущество, което смята за несеквестируемо;
3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не
е уведомен надлежно за изпълнението;
4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4
и чл. 485;
5. определянето на трето лице за пазач,
ако не са спазени изискванията на чл. 470,
както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
6. отказа на съдебния изпълнител да спре,
да прекрати или да приключи принудителното
изпълнение;
7. разноските по изпълнението.“
§ 14. В заглавието на приложение № 29
към чл. 3, т. 9 думите „чл. 3, т. 9“ се заменят
с „чл. 3, т. 10“.
§ 15. В приложение № 30 към чл. 3, т. 10
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„чл. 3, т. 10“ се заменят с „чл. 3, т. 11“.
2. Навсякъде в текста числото „80“ се
заменя с „90“.
3. В цитирания текст на чл. 494, ал. 2 от
ГПК след думите „в едноседмичен срок“ се
добавя „от съобщението“.
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§ 16. В заглавието на приложение № 31 към
чл. 3, т. 11 думите „чл. 3, т. 11“ се заменят с
„чл. 3, т. 12“.
§ 17. Навсякъде в приложенията към чл. 2,
чл. 3 и чл. 4 в подразделение „Указания за
връчителя“ цитираният текст на чл. 47, ал. 1
от ГПК се изменя така:
„Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен
на посочения по делото адрес и не се намери
лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на
вратата или на пощенската кутия, а когато
до тях не е осигурен достъп – на входната
врата или на видно място около нея. Когато
има достъп до пощенската кутия, връчителят
пуска уведомление и в нея. Невъзможността
ответникът да бъде намерен на посочения по
делото адрес се констатира най-малко с три
посещения на адреса, с интервал от поне една
седмица между всяко от тях, като най-малко
едно от посещенията е в неприсъствен ден.
Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее
на адреса, след справка от управителя на
етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е
удостоверил това с посочване на източника
на тези данни в съобщението.“
Министър:
Цецка Цачева
7273
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-821
от 13 юли 2018 г.
относно допъ лнение на Етични я кодекс за
поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 67 от
2014 г.), утвърден със Заповед № 8121з-348 от
25.07.2014 г. на министъра на вътрешните работи,
изменен със Заповед № 8121з-581 от 8.06.2016 г.
и Заповед № 8121з-1619 от 21.12.2016 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 150, ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) нареждам:
В Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), утвърден със Заповед № 8121з-348 от 25.07.2014 г. на министъра
на вътрешните работи и изменен със Заповед
№ 8121з-581 от 8.06.2016 г. и Заповед № 8121з-1619
от 21.12.2016 г., в глава втора, раздел II „Отношение към гражданите“ се създава т. 41а:
„41а. Държавният служител при работата си
с деца спазва нормите на Етичния кодекс на
работещите с деца.“
Ръководителите на структурите по чл. 37 от
ЗМВР да запознаят състава с настоящата заповед
срещу подпис.
Министър:
В. Радев
7243

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 18 юли 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Върбица след Решение № 5
по протокол № 4 от 25.04.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Върбица, становище от Регионалното
управление на образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение и формиране на паралелки под нормативно установения минимум
закривам Основно училище „Христо Ботев“ със
седалище и официален адрес: с. Тушовица, община Върбица, област Шумен.

1. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Тушовица, община Върбица, област
Шумен, да се насочат за обучение към Обединено
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река,
община Върбица, област Шумен, при условията
на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Тушовица, община
Върбица, област Шумен, да се съхранява в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла
река, община Върбица, област Шумен.
3. Имуществото на Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Тушовица, община Върбица, област
Шумен, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Върбица.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7326

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-83
от 19 юли 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от ЗА и чл. 319,
ал. 1, т. 2 от ЗПУО във връзка с чл. 14, ал. 1,
т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, становище на Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам преобразуване
на Основно училище „Христо Смирненски“ –
с. Ясенково, в Обединено у чилище „Христо
Смирненски“ – с. Ясенково, община Венец, област
Шумен, поради следното:
Представено е становище на Регионалното
управление на образованието – Шумен, което не
подкрепя преобразуването на Основно училище
„Христо Смирненски“ – с. Ясенково, в Обединено
училище „Христо Смирненски“ – с. Ясенково,
община Венец, област Шумен.
От анализа на внесените документи е видно,
че в община Венец има три училища – едно
средно и две основни. Видно от становището на
РУО – Шумен, и предоставената справка (изх.
№ 104/19.03.2018 г.) от директора на Основно
училище „Христо Смирненски“ – с. Ясенково,
учениците след VII клас продължават образованието си в други училища и не отпадат от образователната система. Същите имат възможност
да продължат образованието си в СУ „Никола
Вапцаров“ – с. Венец, което е на разстояние 9 км,
или в други училища по техен избор съгласно
чл. 12 от ЗПУО.
Така съществуващата училищна мрежа на
територията на община Венец, област Шумен,
удовлетворява образователните потребности на
населението предвид демографското състояние в
региона. Учениците след VII клас имат възможност
според желанието си да продължат образованието
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си в по-висока степен без риск от отпадането им
от образователната система.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7327

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-09-1476
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от ЗА и чл. 105 от
Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.,
по мотивирано предложение от експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1043 от
20.06.2018 г. на министъра на образованието и
науката, с цел избягване на възможност за двойно финансиране от държавния бюджет отказвам
включване на Частна профилирана гимназия
по инженеринг, технологии и компютърни науки – Варна, в системата на държавно финансиране
от бюджетната 2019 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.

7328

Министър:
Кр. Вълчев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 360
от 14 юни 2018 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община програмата
за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО,
влязлата в сила кадастрална карта, възможностите за устройствено развитие, данните, които те
носят, и липсата на ПУП за части от територията на селото, както и настъпилите съществени
изменения в обществено-икономическите и устройствените условия – изцяло нова нормативна
уредба, одобрен и влязъл в сила ОУП на СО и
приемане на кадастрална карта за територията, с
Решение № 535 по протокол № 86 от 23.07.2015 г.
на СОС е разрешено изработването на проект за
ПУП – план за регулация и застрояване на м. С.
Локорско, район „Нови Искър“.
С договор № НАГ-1354/7.10.2015 г. е възложено
изработването на проекта за подробен устройствен план на „Айви проект“ – ООД. Проектът
е възложен по реда на чл. 124, ал. 2 от ЗУТ и се
изпълнява със средства от общинския бюджет.
За нуждите на проектирането е възложена и
изработена специализирана кадастрална карта
от „ГИС – София“ – ЕООД, вх. № на документацията 07-00-760/21.06.2016 г.
Проектът е разгледан от експертна комисия в
НАГ, назначена със Заповед на главния архитект
на СО № РД-09-09-48/27.05.2016 г. Комисията,
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след разглеждане на писмените становища на
отделите в НАГ, излиза с решение за разширяване
обхвата на разработката с цел обезпечаването на
градоустройствения статут на терен за пречиствателна станция и на провод към съществуващ
водоизточник.
Преработеният проект и приложените плансхеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ са
приети без забележки от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-96/13.12.2016 г., т. 12.
Към проекта са представени план-схеми по
части: „Електро“, „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Комуникации и транспорт“, „Далекосъобщителна мрежа“ и „Вертикална планировка“.
Представена е оценка на трайната дървесна
растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО по смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1
от ЗУТ.
С п и с м а и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 8 8 [2 4] и
[25]/12.01.2017 г. са изпратени обявлението в
„Държавен вестник“ и проектът за ПУП заедно
със схемите на инженерната инфраструктура за
провеждане на процедурите по съобщаването и
общественото обсъждане в район „Нови Искър“.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 8 от 2017 г. Със Заповед № РНИ17РД09-31/2.02.2017 г. на кмета на район „Нови
Искър“ е наредено провеждането на обществено
обсъждане на проекта.
С писмо изх. № РНИ17-ТК00-80/25.04.2017 г.
район „Нови Искър“ изпраща в Дирекция „Териториално планиране“ при НАГ проекта, схемите
на техническата инфраструктура и постъпилите
възражения, молби и искания по плана. Постъпили са 41 бр. възражения и искания по проекта.
Писмени становища от общественото обсъждане
не са постъпили. Приложен е протокол от РЕСУТ
от 7.03.2017 г., в който са представени становищата на районната администрация поотделно за
всяко възражение.
В отговор на официално изпратени писмени
запитвания са предоставени съгласувателни писма
и положителни становища от експлоатиращите
дружества, както следва: „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, изх. № 1202446755/7.03.2017 г.;
„Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ- 35/2.02.2017 г.;
РИОСВ – София, решение да не се извършва ЕО
на ПУП № С0-38/Е0/2017 г.; „БТК“ – ЕАД, peг.
индекс 08-00-226/002.2017 г.
Представена е експертна оценка на съществуващата дървесна растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ при СО по смисъла
на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектът е съгласуван със забележки от
отдел „Геодезически и кадастрални дейности“
при Дирекция „ТП“ при НАГ по отношение на
кадастралната основа и на план-схемата за вертикално планиране.
План-схемата по част „Комуникации и транспорт“ е съгласувана със забележки от отдел
„БДПП – КТ“ при НАГ.
Проектът, постъпилите възражения, становищата на РЕСУТ и предписанията на специалистите
в НАГ са докладвани в ОЕСУТ. Разгледани са и
са направени забележки по проекта, а именно: да
се коригира проектът по уважените възражения
и служебните предложения на специалистите от
отделите в НАГ; да се представи положително
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становище от РИОСВ – София; да се представи
съгласуване на проекта от Басейнова дирекция
„Дунавски район“ – Плевен.
Проектът е предоставен на проектанския
колектив за нанасяне на корекциите по решението на ОЕСУТ. Коригираният проект е внесен
в НАГ за последващо процедиране. Отразените
корекции са в зелено съгласно Наредба № 8 от
2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените планове.
Представено е положително становище на
директора на Басейнова дирекция „Дунавски
район“ изх. № 6392/10.11.2017 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
ПУП се процедира в условията на § 24 от
ПЗРЗИДЗУЗСО.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, предвижда изграждане на обекти – публична
общинска собственост, изискващи принудително
отчуждаване на имоти – собственост на физически
лица, поради което и на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС компетентен
да одобри подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. С. Локорско, е
Столичният общински съвет.
Действащият ПРЗ на с. Локорско е одобрен
със Заповед № 74 от 15.03.1965 г.
Кадастралната карта и кадастралния регистър
за територията са одобрени със Заповед № РД18-5 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
Одобряването на кадастрална карта за територията и наличието на несъответствие между
регулационни и имотни граници се явява съществено изменение в устройствените условия, при
които е одобрен предходният план, и основание
за изменение по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на проекта, като изработването на ПУП е разрешено от Столичния
общински съвет с Решение № 535 по протокол
№ 86/23.07.2015 г. на СОС в съответствие с
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Изработването на проекта е възложено на основание сключен договор
№ НАГ-1354/7.10.2015 г. между НАГ – СО, и „Айви
проект“ – ООД.
ИПРЗ е разработен в обхвата, указан в решението на СОС, и в съответствие с предвижданията
на ОУП на СО/2009 г. за разширяване, развитие
и осъществяване на нови функции на територията
в обхвата на разработката, с което са изпълнени
условията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104 от ЗУТ.
Проектът и план-схемите към него са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 8 от 2017 г., съгласно чл. 128, ал. 1
от ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в предвидения в закона
едномесечен срок.
Със Заповед № РНИ17-РД09-31 от 2.02.2017 г.
на кмета на район „Нови Искър“ е наредено провеждането на обществено обсъждане на проекта.
Обсъждането е проведено, с което е спазена
разпоредбата на чл. 12 от ЗУЗСО.
Постъпилите възражения са разгледани от
ОЕСУТ и в голямата си част са уважени.
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Планът е изработен като план за регулация и
застрояване в прави цветове предвид териториалния обхват на плана и обезпечаване възможността
за неговата четимост в мащаб 1:1000.
В табличен вид на плана са показани: балансът
на територията; градоустройствени показатели,
постигнати с него – бруто и нето площ по квартали; списък на УПИ, за които е необходимо
представянето на предварителни договори по
смисъла на чл. 15, ал. 3 или чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
макс. кота корниз по смисъла на чл. 48, ал. 2, т. 1,
буква „и“ от Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ.
Проектът за план за регулация и застрояване
на с. Локорско и план-схемите към него са приети с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г96/13.12.2016 г., т. 12.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху актуалните кадастрална карта и специализирана кадастрална карта
и кадастрални регистри. Кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-5 от 13.01.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК, а специализираната кадастрална карта е изработена от ГИС – София, по
възлагателно писмо САГ16-ГР00-288[5]/7.07.2016 г.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите – предмет на ПУП, попадат в
устройствени зони: „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), „Зона
за общественообслужващи дейности“ (Оо), „Зона
за общественообслужващи дейности и озеленяване в околоградския район“ (Оз1), „Терени за
локални градини и озеленяване“ (Тго), „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути“ (Тзв), „Зона на градски
паркове и градини“ (Зп), „Терени за гробищни
паркове“ (Тгп).
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото в
тези устройствени зони, както и параметрите в
матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Създадените урегулирани поземлени имоти
с настоящия проект за ПР се урегулират, като
вътрешните им регулационни линии се провеждат
по имотните граници на имотите по одобрената
кадастрална карта за района. За малка част от
УПИ се предвижда да се урегулират заедно със
съседни имоти или заедно с части от съседни
имоти, като в този случай за одобряването им
е необходимо представяне на предварителни договори по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 от ЗУТ. Урегулирането в общи УПИ
е направено поради липсата на възможност част
от имотите да се урегулират самостоятелно с
осигурен до тях достъп. Извършена е служебна
проверка в данните от кадастралния регистър
за собствеността на имотите в границите на
новообразуваните УПИ и ПРЗ за всички УПИ,
образувани от имоти, собственост на различни
лица, и за които не е представен предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5, не се одобряват с настоящото решение предвид липсата на елемент от фактическия
състав.
С оглед разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от ЗКИР
е прието, че за имотите, за които като собстве-
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ници са записани в КККР едни и същи лица, не
следва да се изискват предварителни договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3 или
5, поради което ПРЗ за тези УПИ се одобрява с
настоящото решение.
По отношение на тези УПИ, за които по данни
от КККР за имотите са вписани като собственици
различни лица или липсва информация относно
собствеността, ПРЗ не се одобрява, а производството продължава да бъде висящо и то следва
да бъде продължено и планът одобрен от СОС
след представяне на договор по чл. 15, ал. 3 или
5, съответно чл. 17, ал. 3 или 5, или при представяне на доказателства, че собствеността върху
имотите се притежава от едни и същи лица, като
решенията за одобряването им ще са неразделна
част от настоящото решение.
За УПИ I-646, 647 от кв. 4 е представен предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
За УПИ V-382, 652 от кв. 38 е представен по
друга градоустройствена процедура предварителен
договор № СО-РД-561-101/24.06.2014 г. по чл. 15,
ал. 5 от ЗУТ за УПИ V-382, 385 от кв. 13а, идентичен с УПИ V-382, 652 от кв. 38.
В границите на имотите – общинска и държавна собс т венос т, се съ зда ват У ПИ – „За
озеленяване“, „За корекция на река, инженерна
инфраструктура и озеленяване“, „За парк“, „За
ПОСВ Локорско“, „За ОО“, „За ОО и търговска
дейност“, „За мемориален парк“, за улици и
алейна мрежа и други функции за нуждите на
държавната и общинската администрация.
Осигурени са сервитут на водопровод ∅ 200
до съществуващия резервоар на селото.
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответните зони по ОУП на СО.
Лицето (изход) към улица на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана се осигурява
от новопредвидена улична регулация, с което е
спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
от ЗУТ. Уличната регулация се одобрява при спазване изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81,
ал. 1 и 3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 29.06.2004 г.
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните
територии.
С оглед икономичност на плана задънена улица
по о.т. 256 до о.т. 254 в кв. 17 е проектирана по
съществуващата на място такава, като е котирана
на 3,14 м в частта на уличното платно.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни и общественообслужващи сгради. Новопредвиденото застрояване е
свободно или свързано като начин на застрояване
и ниско като характер на застрояване с общественообслужваща или жилищна функция съобразно
нуждите от такова застрояване. Ниско свързано
застрояване е предвидено в случаите на наличие
на заварена сграда с калканна стена на странична
регулационна линия, която на основание чл. 21,
ал. 2 от ЗУТ следва да бъде покрита в хоризонтално и вертикално отношение.
Спазено е изискването на чл. 49, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от Наредба
№ 8 от 2001 г. за посочване на максимална височина и етажност на сградите, като данните са
изписани върху плана.
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По отношение на разстоянията между предвиденото жилищно и нежилищно застрояване
се спазват нормите по чл. 35, ал. 1 във връзка с
чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32 от ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Спазени са нормите на чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5 и
чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Спазена е нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗУТ
за плътно покриване на калканните стени на
сградите на основно застрояване на странична
регулационна граница.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
На основание чл. 114, ал. 1 от ЗУТ конкретното разположение на строежите и начинът на
застрояване на поземлените имоти, урегулирани с
плана, се определят с работен устройствен план,
когато изработването му е задължително, с виза
за проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 или с инвестиционния проект в съответствие с действащия
ПУП – в останалите случаи.
Застрояването е съобразено с нанесените
сервитути на съществуващи подземни проводи и
мрежи на инженерната инфраструктура.
На основание чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът
е придружен от план-схеми по части: „Електро“,
„Водоснабдяване“, „Канализация“, „Комуникации
и транспорт“, „Далекосъобщителна мрежа“ и
„Вертикална планировка“, с което са осигурени
условия за обслужване на територията с техническа инфраструктура – транспортна и инженерна. С
план-схемите се определят видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията.
Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, изх. № 1202446755/7.03.2017 г.;
„Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ- 35/2.02.2017 г.;
„БТК“ – ЕАД, peг. индекс 08-00-226/002.2017 г.
Представено е становище на ди рек т ора на
РИОСВ – София, с решение да не се извършва
ЕО на ПУП № СО-38/Е0/2017 г. Представена е
експертна оценка на съществуващата дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“
при СО, с което е спазен чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектът е в интерес на Столична община,
предвижда привеждането на подробния устройствен план на с. Локорско в съответствие с ОУП
на СО/2009 г. и предлага реални възможности за
устройственото планиране във връзка с икономическото развитие на тази част от територията
на гр. София. Проектната разработка е целесъобразна и отговаря на изискванията на чл. 108,
ал. 5 от ЗУТ.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 о т
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7
от ЗОС, § 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО, § 2, ал. 1 и 3 от
ПЗРЗУЗСО, чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 от ЗУТ, устройствени категории по т. 4, 15,
16, 32, 33, 34, 36 от ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-79/10.10.2017 г., т. 3 (допълнителна), Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. С. Локорско, район „Нови Искър“, Столична
община, при граници: ул. Евлоги Тодоров; север-
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на граница на кв. 10; източна граница на кв. 8;
ул. Димитър Тошков; северна и западна граница
на кв. 1; ул. Цветан Пешев; североизточна и северозападна граници на кв. 64; северна граница
на кв. 45; северна и западна граница на кв. 43;
северозападна граница на кв. 42; северна и западна
граница на кв. 37; улица от о.т. 66 до о.т. 364а;
сервитут за водопровод ∅ 200; улица от о.т. 66
до о.т. 345; улица от о.т. 345 до о.т. 362; кв. 65,
УПИ I; улица от о.т. 345 до о.т. 341; УПИ I от
кв. 51; ул. Димитър Тошков; ул. Веско Веселинов;
улица от о.т. 336а до о.т. 309; улица от о.т. 309
до о.т. 304; улица от о.т. 304 до о.т. 299; улица от
о.т. 299 до о.т. 303а; ул. Илия Манов; улица от
о.т. 345 до о.т. 341; южна и югоизточна граница
на кв. 2 по сините и червените линии, цифри и
текст с корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. С. Локорско, район „Нови Искър“, Столична община, при граници: ул. Евлоги Тодоров;
северна граница на кв. 10; източна граница на
кв. 8; ул. Димитър Тошков; северна и западна
граница на кв. 1; ул. Цветан Пешев; североизточна и северозападна граница на кв. 64; северна
граница на кв. 45; северна и западна граница на
кв. 43; северозападна граница на кв. 42; северна
и западна граница на кв. 37; улица от о.т. 66 до
о.т. 364а; сервитут за водопровод ∅ 200; улица
от о.т. 66 до о.т. 345; улица от о.т. 345 до о.т. 362;
кв. 65, УПИ I; улица от о.т. 345 до о.т. 341; УПИ I
от кв. 51; ул. Димитър Тошков; ул. Веско Веселинов; улица от о.т. 336а до о.т. 309; улица от
о.т. 309 до о.т. 304; улица от о.т. 304 до о.т. 299;
улица от о.т. 299 до о.т. 303а; ул. Илия Манов;
улица от о.т. 345 до о.т. 341; южна и югоизточна
граница на кв. 2 с корекциите в зелен цвят съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на инженерна инфраструктура
за м. С. Локорско, неразделна част от подробния
устройствен план.
4. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо
представяне на предварителни договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ,
сигнирани в сив цвят в плана за регулация и с
щриховка в плана за застрояване, както следва:
кв. 1, УПИ VI-63, 171; УПИ VIII-65, 456, 457;
УПИ XIII-57, 450;
кв. 6, УПИ II-94, 462; УПИ IХ-549, 551;
кв. 7, УПИ III-648, 731, 732;
кв. 9, УПИ VI-444, 445; УПИ VII-444, 445;
кв. 19, УПИ VI-107, 427;
кв. 21, УПИ I-367, 697;
кв. 32, УПИ XVIII-703, 708;
кв. 35, УПИ III-201, 202; УПИ IХ-639, 493; УПИ
Х-484, 629; УПИ XIII-473, 635; УПИ XV-487, 492;
кв. 37, УПИ Х-657, 658; УПИ XVI-196, 665, 666;
кв. 38, УПИ VII-3, 5;
кв. 40, УПИ I-392, 380, 405 – „за OO“;
кв. 43, УПИ VI-9, 466, УПИ X-10, 408, УПИ
ХI-2, 326, като производството в тази част продължава да бъде висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 4 от решението, се

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или 5
от ЗУТ, по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд София-град в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7302
РЕШЕНИЕ № 365
от 14 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (НАГ – СО) е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-315/20.08.2013 г.
от „Нестле България“ – АД, чрез пълномощник
Димитър Добрев като собственик на УПИ IV – „За
шоколадова фабрика“, кв. 60, м. Бул. Сливница,
ПИ с идентификатор 68134.4355.2747, с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация (ИПР) – план-извадка.
Към заявлението са приложени: нотариален акт № 106, том CXVI, peг. № 40614, дело
25513/24.09.2009 г. за УПИ IV – „За шоколадова фабрика“, кв. 60, м. Бул. Сливница, скица № 48557/
13.08.2013 г., издадена от СГКК – гр. София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2747,
пълномощно и мотивирано предложение за исканото изменение.
Мотивираното предложение е изработено като
изменение на ПУП на м. Бул. Сливница, одобрен
със заповеди на главния архитект на София
№ РД-09-50-340 от 23.06.1998 г. и № РД-09-50-368
от 27.07.2000 г. С влязло в сила на 9.11.2009 г.
решение по административно дело № 3009/2000 г.
на СГС ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50-340
от 23.06.1998 г., е обявен за нищожен.
Във връзка с горното с молба с вх. № ГР-7000-315 от 6.06.2014 г. заявителят е внесъл ново
мотивирано предложение, изработено като изменение на ПУП на м. Бул. Баба Парашкева,
одобрен със Заповед № РД-50-09-591 от 8.10.1986 г.
на главния архитект на София, който се явява
действащ след прогласената нищожност на ПУП
на м. Бул. Сливница от 1998 г., с искане за изработване проект за ПУП за ПИ с идентификатор
68134.4355.2747 – предмет на плана, попадащ в
УПИ VI – ДИП „Малчика“, кв. 4, м. Баба Парашкева, съгласно предходния действащ план по
заповед от 1986 г.
Със Заповед № РД-09-50-615 от 24.07.2014 г. на
главния архитект на София е разрешено служебно
да се изработи проект за ПУП за м. Бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, в обхвата
на който попада исканото изменение.
Със Заповед № РД-09-50-512 от 1.07.2015 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – из-
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менение на план за регулация – план-извадка
в териториален обхват: ПИ с идентификатор
68134.4355.2747 от КККР (номер по предходен
план: кв. 60, парцел IV) на район „Люлин“, кв. 4,
м. Бул. Баба Парашкева, и свързаното с това
изменение на общите граници на контактните
улици и урегулирани поземлени имоти. С писмо
изх. № ГР-70-00-315-[1]/3.07.2015 г. заповедта за
разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – план-извадка – изменение на
плана за регулация, е изпратена за разгласяване в
район „Люлин“ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -3002 от
25.08.2016 г. е внесен за одобряване проект за ИПР
за УПИ VI – ДИП „Малчика“, кв. 4, м. Бул. Баба
Парашкева.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3002-[1]/
14.10.2016 г. са внесени съгласуван проект с посочени изходни данни от „Софийска вода“ – АД,
под № ТУ-3484/14.09.2016 г. и съгласуван проект
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, под
№ 121/26.09.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3002-[2]/
19.12.2016 г. е внесен преработен проект за ИПР
план-извадка за УПИ VI – ДИП „Малчика“ за образуване на нов УПИ XVII-2747 – „За шоколадова
фабрика“, УПИ I – „За производствено-складова
дейност“, УПИ III – „За хлебозавод“, УПИ V-1761 и
УПИ XIII-1863, кв. 60 – нов, м. Бул. Баба Парашкева/Бул. Сливница, и изменение профила на улици
меж ду о.т. 45а – о.т. 43а – о.т. 43б – о.т. 43в –
о.т. 44а (нови); о.т. 45а (нова) – о.т. 122 и между
о.т. 154 – о.т. 154а – о.т. 154б – о.т. 154в – о.т. 154г.
Проек т ът е съгласу ван от отдели те к ъм
НАГ – СО, както следва: „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и публични
пространства – Комуникации и транспорт и
инженерни мрежи“ и „Правнонормативно обслужване“, и са приложени техните становища.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-3002-[3]/26.04.2017 г.
проектът е изпратен до кмета на район „Люлин“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
на заинтересованите лица.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-3002-[4]/11.07.2017 г.
проектът е върнат без постъпили възражения.
Приложени са доказателства за извършеното
съобщаване.
С п исмо с изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -30 02-[5]/
17.07.2017 г. проектът е изпратен повторно в район
„Люлин“ за довършване на съобщаването по реда
на § 4 от ДРЗУТ.
С писмо вх. № САГ 16-ГР00-3002-[6]/25.07.2017 г.
проектът е върнат с необходимите доказателства
по съобщаването.
Проектът е разгледан и приет с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-67/29.08.2017 г., т. 2
допълнителна, със служебно предложение да се
представи удостоверение от СГКК – София, във
връзка с изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри на МРРБ.
С п исмо с изх. № СА Г16 -Г Р0 0 -30 02-[7 ]/
20.09.2017 г. заявителите са уведомени, че Заповед
№ РД-09-50-340 от 23.06.1998 г. на главния архитект на София е обявена за нищожна, поради
което приложим е предходен ПУП, одобрен със
Заповед № РД-50-09-591 от 8.10.1986 г. на главния
архитект на София, като им е указано, че следва
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да внесат проект, изменящ плана за регулация
на м. Бул. Баба Парашкева, оформен като планизвадка от проекта на „Бул. Сливница“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3002-[8]/
23.10.2017 г. в изпълнение на служебното предложение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г67/29.08.2017 г.,
т. 2 допълнителна, заявителят е внесъл удостоверение по чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. от СГКК – София, и коригиран
проект.
На заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г99/5.12.2017 г., т. 3 от повторно разгледани точки,
е изменено решението по т. 2 от протокол № ЕСГ-67/29.08.2017 г., като е приет допълнително
внесеният от заявителя коригиран проект и
удостоверение от СГКК – София.
С п исмо с изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -30 02-[9]/
10.01.2018 г. на основание чл. 128, ал. 1 и 10 от
ЗУТ е изпратено за обнародване в „Държавен
вестник“ обявление (ДВ, бр. 7 от 2018 г.).
С писмо с изх. № СА Г16 -Г Р0 0 -30 02-[10]/
10.01.2018 г. проектът за ИПР е изпратен в район
„Люлин“ заедно с копие от обявлението, изпратено
до редакцията на „Държавен вестник“.
Съгласно писмо вх. № САГ16-ГР00-3002-[11]/
21.02.2018 г. проектът за ИПР е върнат от район
„Люлин“ без постъпили възражения.
Проектът е приет на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-20/13.03.2018 г., т. 2, с решение
да се изпрати за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ИПР –
план-извадка е направено от „Нестле България“ – АД, заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на поземлен
имот с идентификатор 68134.4355.2747 по КККР
на район „Люлин“, което се установява от приложените документ за собственост и скица.
Действащият ПУП на м. Бул. Баба Парашкева
е одобрен със Заповед № РД-50-00-591 от 8.10.1986 г.
Разработката е контактна с ИПР на УПИ XIII и
УПИ XIV на кв. 60, одобрено със Заповед № РД09-50-880 от 30.11.2004 г. и ИПРЗ на УПИ I, II,
III в кв. 4а и улици, одобрени с Решение на СОС
№ 567 по протокол № 97 от 11.09.2014 г.
Исканото изменение попада в обхвата на кв. 60
от проекта за ПУП за м. Бул. Сливница – част
СПЗ „Модерно предградие“, изработването на
който е разрешено със Заповед № РД-09-50-615
от 24.07.2014 г. на главния архитект на София,
поради което се процедира като план-извадка.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-1171 от 2.08.2013 г. на
началника на СГКК – София.
С проекта за ИПР – план-извадка, се изменят
уличнорегулационните граници на УПИ VI – ДИП
„Малчика“, кв. 4, м. Бул. Баба Парашкева, район
„Люлин“, като част от площта на имота попада
под улица, а вътрешнорегулационните граници се
привеждат в съответствие с границите на ПИ с
идентификатор 68134.4355.2747 по КККР на район
„Люлин“, като се създава нов УПИ XVII-2747 – „За
шоколадова фабрика“, в съответствие с плана
в процедура от кв. 60, м. Бул. Сливница – част
СПЗ „Модерно предградие“. Квартал 4 от ПУП
на м. Бул. Баба Парашкева се заличава.
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С проекта се изменя общата регулационна граница с УПИ I – „СНС за РРСП“, УПИ II – „СНС
за ВиК“, УПИ III – „СНС за кулинарен комбинат“, УПИ IV – „За хлебозавод“, УПИ V – „За
общ. жил. стр. и компл. общ. обсл.“, от кв. 4,
м. Бул. Баба Парашкева и на УПИ XIII-1863 от
кв. 60, м. Бул. Сливница, както и уличната регулация между о.т. 45 – о.т. 43 – о.т. 44 за създаване
на нова улица по о.т. 45а – о.т. 43а – о.т. 43б – о.т.
43в до о.т. 44а (нови); изменение профила на улица
между о.т. 45 – о.т. 122, м. Бул. Баба Парашкева,
и между о.т. 154 – о.т. 154а – о.т. 154б – о.т. 154в –
о.т. 154г, м. Бул. Сливница. Останалите граници
и предназначение на контактните УПИ не се изменят. Изменението на уличната регулация води
до изменение на източната граница на УПИ – „За
комплекс на ССБ“, от кв. 2 на м. Бул. Баба Парашкева.
Лицето (изход) към улица на новия УПИ се
осигурява по изменената улична регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на проект за ПУП – ИПР по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и с чл. 133,
ал. 1, 2 и 4 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересовано лице
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ПУП от компетентния за това орган, внесен
е проект и са изпълнени предписанията в разрешението и допълнителните указания, проектът е
съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствени зони „Пс“ –
„Смесена производствена зона“, и „Смф“ – „Смесена многофункционална зона“, в които съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е
„За шоколадова фабрика“. С горното е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Представено е удостоверение № 25-78942/
21.09.2017 г. от СГКК, с което е изпълнено изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-0220-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ.
Проектът е съгласуван с проектанта на цялостния план на м. Бул. Сливница – част СПЗ
„Модерно предградие“, съгласно изискването на
чл. 133, ал. 1, изр. посл. от ЗУТ. Съгласуван е с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и
със „Софийска вода“ – АД, като са представени
изходни данни.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се пред-
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вижда отчуждаване на част от недвижим имот,
собственост на юридическо лице, за изграждане
на улица, публична общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6,
чл. 133, ал. 1, 3 и 4, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5 и чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ,
т. 20 от приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-67/29.08.2017 г.,
т. 2 допълнителна, № ЕС-Г-99/05.12.2017 г., т. 2,
и № ЕС-Г-20/13.03.2018 г., т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – изменение на плана за регулация на м. Бул. Баба
Парашкева, кв. 4, УПИ I – „СНС за РРСП“, УПИ
ІІ – „СНС за ВиК“, УПИ ІІІ – „СНС за кулинарен
комбинат“, УПИ IV – „СНС за хлебозавод“, УПИ
V – „За общ. жил. стр. и компл. общ. обсл.“, и
УПИ VI – ДИП „Малчика“, и м. Бул. Сливница,
кв. 60, УПИ XIII-1863 за урегулиране на поземлен
имот с идентификатор 68134.4355.2747 по границите му в кадастралната карта и създаване на
нов УПИ XVII-2747 – „За шоколадова фабрика“,
и свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I – „СНС за РРСП“,
УПИ II – „СНС за ВиК“, УПИ III – „СНС за
кулинарен комбинат“, УПИ IV – „За хлебозавод“, УПИ V – „Зa общ. жил. стр. и компл. общ.
обсл.“, и УПИ XIII-1863, всички от кв. 60 (нов),
м. Бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, и изменение на УПИ – „За комплекс на ССБ“,
от кв. 2 от м. Бул. Баба Парашкева, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи, съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-извадка – изменение на уличната регулация на м. Бул. Баба
Парашкева по о.т. 45 – о.т. 43 до о.т. 44 за създаване на улица по о.т. 45а – о.т. 43а – о.т. 43б –
о.т. 43в до о.т. 44а (нови); изменение профила
на улица между о.т. 45 – о.т. 122, м. Бул. Баба
П а р а ш к ев а , и м еж д у о.т. 1 54 – о.т. 1 54 а –
о.т 154б – о.т. 154в – о.т. 154г, м. Бул. Сливница,
всички от м. Бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“ (нова), по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7127
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ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 383
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни Дъбник, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за
изграждане на електропровод 20 kV и трафопост, преминаващ през поземлен имот (ПИ)
№ 292017 – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, (ПИ)
№ 000127 – публична общинска собственост, с
начин на трайно ползване „Полски път“, и (ПИ)
№ 292027 – частна собственост, м. II стопански
двор, с начин на трайно ползване „Стопански
двор“, в землището на гр. Долни Дъбник.

РЕШЕНИЕ № 862
от 20 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1, 2 и 5 от ЗПСК, чл. 5, ал. 3
от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, чл. 5, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки във връзка с § 15
от ЗОП предвид изложените в предложение с
вх. № 159/8.06.2018 г. и фактическите основания
Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Възлага на кмета на общината да възложи изготвяне на актуализацията на анализа на
правното състояние, приватизационната оценка
и информационния меморандум на „Дърворезба“ – ЕООД, Тетевен, по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3
от ЗОП, чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство и съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, като същите след изготвянето да се внесат за одобряване от Общинския
съвет – гр. Тетевен. При изготвяне на оценката
да се отразят задълженията на търговското дружество и реалната себестойност на активите му.
2. Забранява се извършване на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството
съгласно чл. 28 от ЗПСК.
Председател:
М. Стойчева
7139

7118

Председател:
М. Стойчева

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 830
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 и с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 135, ал. 3 при
условията на чл. 136 от ЗУТ и Решение № II-2 от
протокол № 14 от 20.06.2018 г. на ОбЕСУТ във
връзка с чл. 21, ал. 8 от ЗОС, чл. 5, ал. 2 във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
1. Одобрява проекта за ПУП – ПРЗ за разширение на гробищен парк на гр. Кюстендил в
местност Белия камък, землище гр. Кюстендил,
на север в обхвата на територията на ПИ с идентификатори 28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90,
28.91, 28.142 и част от ПИ 28.130, 28.140, 28.141
от КККР на гр. Кюстендил и на юг в обхвата
на територията на ПИ с идентификатори 33.6,
33.95, 33.32 и 33.33 и част от ПИ 33.7, 33.8, 33.26,
33.27 и 33.30 от КККР на гр. Кюстендил при
спазени устройствени параметри в съответствие
с допустимите за жилищна устройствена зона
Оз (озеленени територии) от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
Приложеният проект на ПУП – ПРЗ в графичен и цифров вид е неразделна част от настоящото решение.
2. Допуска предварително изпълнение на
ПУП – ПРЗ за разширение на гробищен парк на
гр. Кюстендил в местност Белия камък, землище
гр. Кюстендил.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, чрез Общинския
съвет – гр. Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
М. Крумова
7212

913. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и №  37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 август 2018 г.
7440
4. – Министърът на икономиката със Заповед
№ РД-16-874 от 26.07.2018 г. на основание чл. 9,
ал. 5 от Постановление № 195 на Министерския
съвет от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация,
консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване на производствената
дейност във въгледобива изменя обнародвания
в „Държавен вестник“, бр. 86 от 2007 г., Списък
на въгледобивните дружества, чиито дейности
по техническа ликвидация и консервация ще
се изпълняват от „Еко Атрацит“ – ЕАД, както
следва: 1. посоченото седалище на дружеството – „Димитровград“ се заменя със „София“; 2.
допълва се списъкът с „Мини Перник“ – ЕАД(л),
Перник, като дейностите по техническа ликвидация и консервация за обектите на „Мини
Перник“ – ЕАД(л), Перник, ще се осъществяват
от „Еко Антрацит“ – ЕАД, София.
7377
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52. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-48 от 31.07.2018 г. за обект: Рехабилитация
(основен ремонт) на път III-866 „Граница ОПУ
Пловдив – Кричим“ от км 88+050 до км 103+341,
при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7439
792 – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 37/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Силвия Георгиева Славева – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 10 месеца.
7329
793 – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 24/2018 г. на
Висшия дисциплинарен съд Дарина Николова
Атанасова-Иванова – адвокат от Адвокатската
колегия – Хасково, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 4 месеца.
7330
2. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С182225-091-0000437/26.06.2018 г.
възлага на: „БУЛБИОКЕМ“ – ЕООД, ЕИК по
БУСТАТ/ЕИК по ЗТР 201425383, с адрес на управление: Габрово, ул. Мазалат, представлявано
от Николай Николаев Минчев, с адрес на представителя: Габрово, бул. Хемус № 29, вх. В, ет. 5,
ап. 13, следния недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор 14218.528.444 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-50 от 31.08.2007 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение – няма,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване – за друг вид производствен,
складов обект, номер по предходен план: 332,
кв. 12, парцел 2, ведно с изградените в имота
сгради, а именно: 1. сграда с идентификатор
14218.528.444.1, със ЗП – 226 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – промишлена сграда;
2. сграда с идентификатор 14218.528.444.2, със
ЗП – 68 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – хангар, депо, гараж; 3. сграда с идентификатор 14218.528.444.3, със ЗП – 51 кв. м,
брой етажи – 1, предназначение – хангар, депо,
гараж, площ – 2072 кв. м, намиращ се в Габрово
п.к. 5300, община Габрово, област Габрово, неизвестна, с граници 14218.528.451; 14218.528.445;
14218.528.453; 14218.528.443, придобит с акт за
държавна собственост (АДС) № 1973/30.06.2011,
собственост на длъжника, за сумата от 38 450 лв.,
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в т. ч. 32 041,67 лв. (данъчна основа по ЗДДС)
и 6408,33 лв. (ДДС). Имотът се продава такъв,
какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението. Данъкът
за прехвърляне на имота е внесен с приходна
квитанция № 97684/25.06.2018 г.
7224
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С180022-091-0000466/6.07.2018 г. възлага на
Любомир Стоянов Димитров с адрес: с. Мало Бучино, област София, община Столична, ул. Липа
№ 13, следния недвижим имот: търговски обект
(магазин) на един етаж, с площ 140 кв. м, намиращ се в с. Стрезимировци, община Трън,
област Перник, с граници от изток – улица, от
запад – имоти № 6 и 5 в кв. 1 по плана на селото,
заедно с правото на строеж, върху мястото, върху
което е построен, ведно с всички подобрения
върху имота, за сумата 21 000 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по
вписванията по местонахождението на имота.
7225
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Ангел Николов Бенгюзов, собственик
на имот № 9.2, намиращ се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7289
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
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Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост, съобщава на наследниците на Димитър Николов Попов, собственик
на имот № 9.5, намиращ се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7290
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Панаьот Янев Русинчев, собственик
на имот № 9.3, намиращ се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7291
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Петър Николов Джамов, собственик
на имот № 8.9, намиращ се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоев-
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град, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7292
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Славе Ангелов Георгиев, собственик
на имот № 9.7, намиращ се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7293
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Спас Георгиев Лазаров, собственик
на имот № 9.4, намиращ се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7294
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7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Динчо Петров Георгиев, собственик
на имот № 32.29, намиращ се в землището на
Дамяница, община Сандански, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517
на Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7295
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Кирил Йосифов Маникатов, собственик
на имот № 52.2, намиращ се в землището на
с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517
на Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7296
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
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и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и
етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при
км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (E79)
с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Никола Атанасов Чобанов, собственик на имот
№ 5.12, намиращ се в землището на с. Долна
Градешница, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7297
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Руйчо Стоянов Димчев, собственик
на имот № 71.1, намиращ се в землището на
с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517
на Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7298
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и
етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при
км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (E79)
с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница,
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на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Иван Секулов Манчев, собственик на имоти
№ 12.25 и 12.26, намиращи се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7299
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000
до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод,
осигуряващ водоподаване за площадки за отдих
5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград,
и изменението на одобрения със Заповед № РД02-15-137 от 8.10.2015 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“
Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624
и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79)
при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1
(E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Димитър
Илиев Коемджиев, наследник на Андон Митов
Павлов (Рака лейск и), собственик на имоти
№ 8.39 и 8.40, намиращи се в землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, за постановяването на Решение № 517 на
Министерския съвет от 20.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7300
19. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един; доцент по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и
семейно право (правен режим на интелектуалната
собственост) – един, двата със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време: от 15 ч. до 17 ч.
6607
20. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право (Гражданско
и семейно право) – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Пра-
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вилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време: от 15 ч. до 17 ч.
6608
339. – Нов български университет, София,
обявява конкурс за един доцент на ½ щат, област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.3. Политически науки, със срок за подаване
на документи 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават
в Нов български университет, ул. Монтевидео
№ 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
7301
110. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за академична
длъжност доцент, както следва: в професионално
направление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един;
в професионално направление 3.8. Икономика
(Счетоводство) – един; в професионално направление 4.5. Математика – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Учебния отдел
към Центъра за дистанционно обучение – София,
ул. Винсент ван Гог № 7, тел. 02/400 16 31.
7321
85. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява следните конкурси за: академична длъжност
доцент за цивилен служител в катедра „Математика и физика“ на факултет „Инженерен“ в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
„Геометрия“, учебни дисциплини „Математика – І част“, „Математика – ІІ част“ и „Математика – ІІІ част“ – за едно място; академична
длъжност главен асистент за цивилен служител
в катедра „Математика и физика“ на факултет
„Инженерен“ в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика или
5. Технически науки, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки или 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, учебни
дисциплини „Дискретни структури“, „Линейна
алгебра“ и „Изследване на операциите“ – за едно
място, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/
55 22 30, 052/55 22 22 – централа, в. 16704 и 16731,
и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
7337
58. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене,
с. Торос, община Луковит, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Ловеч.
7269
58а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти на урбанизираните територии в землищата на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
7270
58б. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2, 58548.100.3, 58548.100.5,
58548.110.12, 58548.260.51, 58548.260.91, с. Продановци, община Самоков, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Софийска област.
7271
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване за УПИ I – „За
Болничен комплекс“, и УПИ II – „За Български
лекарски съюз, администрация и хотел“, от кв.
387, за изменение на границите на УПИ I – „За
Болничен комплекс“, от кв. 387 и създаване на
нов УПИ II-895 – „За администрация и пг“, и нов
кв. 387в ; създаване на улици от о.т. 24 до о.т. 24б
и от о.т. 24б до о.т. 24е, м. Бул. България – Медицински комплекс – МУ, работен устройствен
план за нов УПИ II-895 – „За администрация и
пг“, от нов кв. 387в, м. Бул. България – Медицински комплекс – МУ; Проектът е изложен в
район „Триадица“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Триадица“.
7305
6. – Столичната община на основание чл. 128,
aл. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за м. Кв. Филиповци, УПИ
II-219 „за жил. стр.“ в кв. 56 и УПИ VII-171 „За
жил. стр.“ в кв. 55 за поземлени имоти с идентификатори 68134.4397.171 и 68134.4397.219 и ПУР за
улица от о.т. 18м до о.т. 18о, м. Кв. Филиповци.
Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128 , ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината чрез район „Люлин“.
7306
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93. – 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 на с. Краище, одобрен
с Решение № 115, прот. № 9/26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, с цел създаване на
локално платно, паралелно на улицата между
съществуващи осови точки 164 и 165 за осигуряване на достъп до новосъздадени имоти. Създават
се нови осови точки 164б и 164в. Ширината на
новото улично платно ще бъде 5 м и 1 м тротоар откъм западната страна на новата улица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7188
94. – 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 на с. Краище, одобрен
с Решение № 115, прот. № 9/26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, с цел удължаването
на улицата-тупик от съществуваща осова точка
133б и новосъздадена осова точка 133ж и ще
бъде изцяло в УПИ I, кв. 39. Удължаването на
улицата ще завърши на север в ул. I-ва и тази
нова отсечка ще бъде с площ 260 кв. м. Ширината на пътното платно ще остане същото 1,50
м и един тротоар с ширина 1 м откъм източната
страна на улицата. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
7189
95. – 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 на с. Бабяк, одобрен
с Решение № 116, прот. № 9/26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, по отношение на
УПИ X, представляващ ПИ с идентификатор
№ 02107.1.358, с цел отреждане „За парк“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7190
96. – 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 на гр. Белица, одобрен с Решение № 52, прот. № 3/19.03.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, по отношение
на УПИ I, представляващ ПИ с идентификатор
№ 03504.402.1460, и УПИ II, отреден за имот 2105, с
цел обособяване на нов УПИ III с отреждане „За
площад“ и промяна предназначение на УПИ II с
отреждане „ За парк“, а УПИ I, отреден „За читалище“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7191
97. – 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 на с. Дагоново, одобрен с Решение № 117, прот. № 9/26.09.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, по отношение на
УПИ XVI, представляващ ПИ с идентификатор
№ 20064.1.235, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане „За парк“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7192
98. – 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 на с. Дагоново, одобрен с Решение № 117, прот. № 9/26.09.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, по отношение
на УПИ I, представляващ ПИ с идентификатор
№ 20064.1.510, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане „За парк“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
7193
99. – 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 на с. Горно Краище,
одобрен с Решение № 115, прот. № 9/26.09.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Белица, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота:
УПИ III – „За кметство“, и УПИ IV – „За парк“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Белица, с
адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин
№ 15.
7194
100. – 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 на с. Краище, одобрен с Решение № 115, прот. № 9/26.09.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Белица, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени
имота: УПИ XIX, част от ПИ 39270.1031 и ПИ
39270.1.1032 с отреждане „За спортна площадка“,
и УПИ ХХ – част от ПИ 39270.1031 – „За кооперативен пазар“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения,предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780
ул. Георги Андрейчин № 15.
7195
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101. – 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 на с. Бабяк, одобрен
с Решение № 116, прот. № 9/26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, по отношение на
УПИ ХV, представляващ ПИ с идентификатор
№ 02107.1.357, с цел отреждане от „Озеленяване“,
„За парк“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин“
№ 15.
7196
47. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета
на главен водопровод – ниска зона, от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. Изгрев, гр. Бургас, и главен
водопровод – висока зона, от помпена станция
„Изгрев“ до ж.к. Изгрев, гр. Бургас. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 409 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7119
48. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета
на водопроводи – главни клонове (отклонения)
от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. Славейков, гр. Бургас, в следните участъци:
– от разпределителна шахта (РШ) на главен
водопровод 1 ниска зона до ж.к. Славейков,
гр. Бургас, до о.т. 43, по плана на кв. Лозово,
гр. Бургас;
– от главен к лон (отк лонение) от главен
водопровод 1 ниска зона до ж.к. Славейков,
гр. Бургас, до о.т. 43, по плана на кв. Лозово,
гр. Бургас, до о.т. 902, по ПЗ „Север“, гр. Бургас;
– от о.т. 54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, до разпределителна шахта (РШ) до бивш
стопански двор, кв. Д. Езерово, гр. Бургас.
Проектът е изложен за разглеждане в стая
409 в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
7125
52. – Областният управител на област Велико Търново на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 2, т. 8 и чл. 145, ал. 1, т. 2
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е одобрен технически проект и е издадена Заповед № РС-42 от 17.07.2018 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-40 от 14.02.2017 г.
(ДВ, бр. 19 от 2017 г.) за обект на техническата
инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗУТ с
обхват повече от една община – „Реконструкция
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и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС „Джулюница“ до връзка с вътрешна
водопроводна мрежа“, в обхвата на сервитута,
определен с влезлия в сила ПУП – ПП за обекта.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Велико Търново.
7288
29. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план-схема за нов
водопровод в обхвата на улиците по плана на
с. Юндола, община Велинград. Планът е изработен в съответствие с глава IV от ЗУТ – Мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура,
и в частност раздел I, чл. 64 от ЗУТ – Общи
изисквания към елементите на техническата
инфраструктура. Трасетата ще бъдат осъществени
подземно. Общата дължина на новите трасета е
около 14 025 м. Новите трасета са проектирани
на около 1 м от имотните граници в улиците,
където улиците са с широчина под 6 м, и на
около 1,5 – 2 м от осовата линия в улиците,
където улиците са с широчина по-голяма от
6 м. Трасето е проектирано на база идеен проект за водопроводна мрежа, предоставен от
възложителя. Планът е на разположение всеки
присъствен ден в общината, ет. 1, ст. 2. 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.
7151
13. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за определяне
трасето на напорен водопровод от помпена
станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ за обект: „Реконструкция на
помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница“.
Трасето преминава през поземлени имоти с
и ден т ифи кат ори: 68789.21.60 – пасище – об щинска собственост; 68789.21.70 – селскостопанск и, горск и, ведомст вен път – п убли чна
общинска собственост; 68789.21.245 – за съоръжение на водопровод – публична общинска
собственост; 68789.21.246 – неизползвана нива
(угар, орница) – частна общинска собственост;
68789.21.243 – пасище; 68789.21.148 – друг обществен обект, комплекс – частна общинска собственост; 68789.21.147 – селскостопански, горски,
ведомствен път – частна общинска собственост;
68789.604.194 – друг вид застрояване по КК на
гр. Дупница, и поземлени имоти с идентификатори: 65245.3.394 – селскостопански, горски,
ведомствен път – публична общинска собственост; 65245.3.393 – пасище – стопанисвано от
общината; 65245.3.392 – пасище – стопанисвано
от общината; 65245.3.391 – селскостопанск и,
горски, ведомствен път – публична общинска
собственост; 65245.3.386 – пасище – стопанисвано от общината; 65245.3.387 – селскостопански,
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горски, ведомствен път – публична общинска
собственост; 65245.3.385 – нива – стопанисвана
от общината, по КК на с. Самораново. Проектът
и придружаващата го документация се намират
в стая № 8, ет. 1 в сградата на Община Дупница.
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.
7199
11. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план в
гр. Казанлък, състоящ се от: 1. план за улична
регулация от осова точка 661 до о.т. 733 и от
о.т. 662 до о.т. 732 по ул. Дунав и ул. Оборище;
2. проект за изменение на план за регулация,
с който се заличава квартал 270 и се отреждат
квартали 662, 661 и 270. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
7279
184. – Община гр. Кнежа, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за кабел
НН от трафопост в ПИ 731054 до електромерно
табло за ел. захранване на съществуващи селскостопански сгради в ПИ 731078, местност Мерата,
ЕК АТТЕ 73376, землището на гр. Кнежа (извън
регулация на населеното място), по постъпило
писмо с вх. № АБ-20-23 от 16.07.2018 г. от собствениците: Венцислав Владимиров Цветков и
Георги Петров Бебов. Проектът е разрешен с
протокол № 59, т. 3, Решение № 636 от 29.06.2018 г.
на Общ инск и я съвет – г р. К нежа, съгласно
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта, намиращ се в
Община Кнежа – стая 301, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7228
5. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за електрозахранване на ПИ
с идентификатор 06598.13.74 по кадастралната
карта, м. Стенка, землище на с. Брусен. Проектите са на разположение в сградата на Община
Мездра, стая 105. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проектите и
да изкажат предложения или възражения по тях.
7141
3. – Община Монтана на основание чл. 13а,
ал. 6, т. 1 от ППЗСПЗЗ съобщава, че изработеният
помощен план на бившите земеделски имоти,
подлежащи на възстановяване при условията
на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, с обхват действащ под-
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робен устройствен план на Нова промишлена
зона, гр. Монтана, е приет по реда на чл. 13а,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ от назначената комисия. На
основание чл. 13, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
7178
5. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор
63427.150.512 в местност Караманлийка, землище
на гр. Русе, през следните имоти – общинска
п убли чна собст веност: 63427.150.737 с НТП
„Пасище“, 63427.150.742 и 63427.150.341 с НТП
„Ведомствен път“. 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.
7197
10. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване (въздушна мрежа
НН) до имот с идентификатор 63427.150.520 в
местност Караманлийка, землище на гр. Русе,
през имот 63427.150.737 с НТП „Пасище“ – 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.
7198
45. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи от 9.07.2018 г. на
комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети
изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид
на земите по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, представляващи:
к.е. 133, местности Драчево бърдо 3 и 4, землище
на гр. Свищов, община Свищов, област Велико
Търново; к.е. 152, местности Остри могили 2
и 3, землище на гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново; к.е. 49, местност Люляците 1, землище на гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново; к.е. 39, местност Воеводска чешма, землище на гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново. Плановете и
придружаващата ги документация се намират
в Община Свищов и могат да бъдат разгледани
по всяко време на работния ден в общинския
информационен център. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения
до кмета на общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7280
46. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи от 9.07.2018 г.
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на комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на
новообразуваните имоти в графичен и цифров вид
на земите по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, представляващи:
к.е. 139, 141, 143, 146 и 147, местности Драчево
бърдо 1 и 2, землище на гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново; к.е. 45 и 42,
местности Равнец 1 и 2, землище на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново;
к.е. 22 и 23, местности Шатрата 1 и 2, землище
на гр. Свищов, община Свищов, област Велико
Търново; к.е. 159, местност Воденичарски дол,
землище на гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново; к.е. 111, местност Павлолията,
землище на гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново; к.е. 98, 93, 95 и 97, местност Дядо
Петкова чешма, землище на гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново. Плановете и
придружаващата ги документация се намират
в Община Свищов и могат да бъдат разгледани
по всяко време на работния ден в общинския
информационен център. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения до
кмета на общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7281
26. – Община Сливен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощни планове и планове на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на
земеделските земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ, за: местностите Бешеклий, Киризлика и Бадемите в землището на с. Селиминово,
община Сливен; местност Оришлика в землището на с. Чинтулово, община Сливен; местност
Гючмя в землището на с. Гергевец, община Сливен; кв. 3 и кв. 4, с. Гергевец, община Сливен,
и землището на с. Николаево, община Сливен,
които са изложени в общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
7142
28. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на
ел. кабел 1 kV от ТП „Трилистник-0“, извод
СрН „Обходен“, ПС „Комуна“, намиращ се в ПИ
67338.8.30, местност Рамануша, до ПИ 67338.48.29,
местност Сливенски кър, за осъществяване на
инвестиционно намерение „За автосервиз и
автокъща“, преминаващ през следните имоти:
ПИ 67338.8.59, местност Рамануша, НТП „Полски път“; ПИ 67338.48.34, НТП „Полски път“;
ПИ 67338.48.35, НТП „Дере“ и ПИ 67338.48.36,
НТП „Първостепенна улица“, всички в землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7316
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29. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод, намиращ се в ПИ 67338.8.59, местност Рамануша, до ПИ 67338.48.29, местност
Сливенски кър, за осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“,
преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.8.59,
местност Рамануша с НТП „Полски път“; ПИ
67338.48.34 с НТП „Полски път“; ПИ 67338.48.35
с НТП „Дере“ и ПИ 67338.48.36 с НТП „Първостепенна улица“, всички в землище гр. Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7317
30. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.48.63 (образуван от имот с идентификатор 67338.48.34) по кадастралната карта на
гр. Сливен с НТП „Полски път“ за осигуряване
на транспортен дост ъп до поземлен имот с
идентификатор 67338.48.29 за осъществяване
на инвестиционно намерение „За автосервиз и
автокъща“, местност Сливенски кър, землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7318
100. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за: „Разпределителен газопровод, захранващ
имот 83510.60.205 по кадастралната карта на
гр. Шумен, газопроводни отклонения и връзка
към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в
землището на гр. Шумен“. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината
в рамките на приемното време всяка сряда от
13 до 17 ч. и всеки петък от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7319
18. – Община с. Невестино, област К юстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол от 21.02.2018 г. на
комисията, назначена със Заповед № РД-2250 от 16.02.2018 г. на областния управител на
област Кюстендил, са приети помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатор № 27574.60.1
и № 27574.60.2, попадащи в имот № 17190, местност Брего, от КВС на с. Еремия, ЕК АТТЕ 27574,
община Невестино, област Кюстендил. На ос-
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нование чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения
по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация
до кмета на община Невестино. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени
за разглеж дане от заинтересованите лица в
сградата на общината, ет. 3, стая 7.
7226
19. – Община с. Невестино, област К юстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол от 9.07.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-163 от
4.07.2018 г. на областния управител на област
Кюстендил, са приети помощен план и план на
новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
имот с идентификатор № 81284.40.72, попадащ в
имот № 040072, местност Под Камико, от КВС на
с. Четирци, ЕК АТТЕ 81284, община Невестино,
област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, етаж 3, стая 7.
7227
3. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за строеж: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до
ПСПВ „Енчец“, намиращ се на територията на
община Кърджали и община Черноочене, като
на територията на община Черноочене трасето
преминава през имот 600.2 – горска територия
на МЗГ – ДЛ, държавна частна 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
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до областната администрация – Кърджали.
7278

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 19а, ал. 8,
т. 8, изр. 2; ал. 13; ал. 17, т. 1, изр. 2; ал. 18,
т. 2 и т. 3; чл. 22, ал. 1; чл. 23, ал. 1, ал. 3 и
ал. 7 и чл. 25 от Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на
територията на община Благоевград, приета с
Решение № 285 от 29.11.2001 г., обективирано
в протокол № 8/29.11.20 01 г. на Общинск и я
съвет – Благоевград, изм. с: Решение № 91 по
протокол № 7/24.04.2008 г., Решение № 80 по
протокол № 3/27.03.2009 г., Решение № 260 по
протокол № 13/29.10.2010 г., решения № 86 и
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№ 87 по протокол № 5/29.04.2011 г., Решение
№ 1 по протокол № 1/25.01.2013 г., Решение № 21
по протокол № 2/22.02.2013 г., Решение № 571
по протокол № 13/31.10.2014 г., Решение № 5
по протокол № 1/30.01.2015 г., Решение № 72
по протокол № 5/18.02.2015 г., Решение № 389
по протокол № 17/30.09.2016 г., Решение № 14
по протокол № 1/27.01.2017 г., Решение № 174
и Решение № 175 по протокол № 6/26.05.2017 г.
на ОбС – Благоевград, е образувано адм. д.
№ 585/2018 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 5.10.2018 г. от 11 ч.
7368
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против Наредбата за
реда на регистриране и отглеждане на кучета
и котки – домашни любимци, и за овладяване
популацията на безстопанствените ку чета и
котки на територията на община Благоевград,
приета с Решение № 317 от 27.09.2013 г., обективирано в протокол № 12/27.09.2013 г. на Общинския съвет – Благоевград, изм. с Решение
№ 6/27.01.2017 г. по протокол № 1/27.01.2017 г.
на Общинския съвет – Благоевград, е образувано адм. д. № 590/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2018 г. от 11 ч.
7369
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Бургас, на Наредбата за
опазване на обществения ред и околната среда
на територията на община Царево като цяло, а
в случай, че не се приемат аргументите за незаконосъобразност на наредбата на самостоятелно
основание, се оспорва чл. 20, ал. 1, т. 1, изр. 2,
чл. 20, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал, 1 от Наредбата за
опазване на обществения ред и околната среда
на територията на община Царево, приета с
Решение № 121, протокол № 12 от 9.07.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Царево. По жалбата
е образувано адм. д. № 1730/2018 г., насрочено
за 11.10.2018 г. от 10,20 ч.
7313
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, срещу приложение
№ 4, глава Втора, раздел ІV, № 24 и № 25, във
връзка с чл. 36 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Карнобат.
По оспорването е образувано административно дело № 1839/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.09.2018 г. от 10,10 ч.
7413
Административният съд – Варна, тридесет
и трети състав, на основание чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на Петьо Тодоров
Тодоров, действащ като родител и законен представител на малолетния си син Петър Петев
Тодоров, срещу Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
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в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Варна на Общинския
съвет – гр. Варна. По жалбата е образувано адм.
д. № 1684/2018 г. по описа на Административния
съд – Варна, ХХХІІІ състав.
7276
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Враца, с което са
оспорени текстове на чл. 5, ал. 1, т. 6 и чл. 14,
ал. 3 в частта „или упълномощени от него лица“
от Наредба № 16 за регистрация, стопанисване
и контрол на кучетата на територията на община Хайредин, по което е образувано адм. д.
№ 361/2018 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 27.09.2018 г. от 10 ч.
7351
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Габрово,
против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Трявна, приета с Решение № 127 от
29.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
като се иска отмяната є като незаконосъобразна
или прогласяване на нищожността є, поради това,
че при приемането є е нарушена разпоредбата
на чл. 26 от ЗНА, по което е образувано адм.
д. № 197/2018 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 26.09.2018 г. в 11 ч.
7307
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова,
подаден против Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – с. Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 от
17.11.2011 г. на Общинския съвет – с. Лесичово,
взето с протокол № 3. По протеста е образувано
адм. д. № 584 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.09.2018 г. от 14 ч.
7277
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е образувано административно дело № 2132 по описа за 2018 г. на
Административния съд – Пловдив, ІІ състав,
по протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив, против чл. 18 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение
№ 219, взето с протокол № 26 от заседание на
Общинския съвет – гр. Сопот, изм. с Решение
№ 222, взето с протокол № 28 от 31.03.2010 г.;
частично отм. с Решение № 2161 от 7.12.2017 г.
на Административния съд – Пловдив, по адм.
дело № 2650/2017 г., в частта „... с изключение
на имотите, подлежащи на концесиониране“.
Делото е насрочено за 22.10.2018 г. от 9,30 ч.
7308
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Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при окръжна прокуратура, с който
са оспорени отделни разпоредби на подзаконов
нормативен акт – чл. 33, ал. 2; чл. 19, ал. 1 и
2; чл. 22, ал. 1 и 2; чл. 9, ал. 1, т. 1, 3, 7, 8 и 14
и чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1 за обществения
ред в Община Раднево, по който е образувано
административно дело № 335/2018 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 20.09.2018 г. от 11,30 ч.
7309
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
с който се оспорва чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1
в частта „която не се влияе от посещаемостта
на децата“ от Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Любимец,
е образувано адм. д. № 701/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 3.10.2018 г. от 10,30 ч.
7350
Смолянският районен съд призовава Раиса
Абдрахманова Галеева-Хамънова, родена на
23.01.1956 г. в гр. Казан, Руска федерация, с
неизвестен адрес в Република България, да се
яви на 28.09.2018 г. в 10 ч. в Районния съд – Смолян, бул. България № 16, във връзка с гр. д.
№ 784/2018 г. за връчване на съдебни книжа,
подадени от Никола Костадинов Хамънов, с
правно основание чл. 49 СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7312
Благоевградският окръжен съд, търговско
отделение, 3 състав, уведомява Рейчъл Бейкър, гражданка на Великобритания, родена на
15.07.1972 г., с адрес Великобритания, 50 Акрон
Драйв, Станингтън, Шефилд S6 6ER, и Кевин
Паул Бейкър, гражданин на Великобритания,
роден на 2.01.1971 г., с адрес Великобритания,
50 Акрон Драйв, Станингтън, Шефилд S6 6ER,
че са ответници по т. д. № 217/2016 г. по описа
на същия съд, заведено от „Мария Антоанета
Инвестмънт“ – ООД, представлявано от Мария
Теофилова, със седалище и адрес София, район
„Лозенец“, ул. Св. Наум № 6, ет. 3, ап. 5. В двуседмичен срок считано от датата на обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
ответниците Кевин Паул Бейкър и Рейчъл Бейкър може да получат книжата, намиращи се в
деловодството на Окръжния съд – Благоевград,
или да посочат адрес, на който да им се връчат.
7352
Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа партия
с наименование „Републиканска партия“, регистрирана по ф.д. № 787/1991 г. на СГС.
7323
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
14. – Управителният съвет на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 3.09.2018 г. в 11 ч. в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд“ – зала „Жако“, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на изменения
и допълнения на Наредба № 4 за условията и
реда за присъединяване на потребителите и за
ползване на водоснабдителните и канализационните системи; 2. обсъждане на бизнес планове
в сектора; 3. обсъждане на проблеми със санитарно-охранителни зони; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да участват в
общото събрание лично или чрез упълномощени
от тях представители.
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412. – Управителният съвет на „Асоциация
на българските авиокомпании АБА“ – София,
на основание чл. 22, ал. 1 от устава и чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ свик ва общо събрание на
12.09.2018 г. в 14 ч. в София, сградата на Института по въздушен транспорт на Летище София,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за 2017 г.; 4.
приемане на бюджет на асоциацията за 2018 г.;
5. обсъждане и приемане на промени в устава
на АБА; 6. избор на управителен съвет, председател и зам.-председател на АБА; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
УС отлага събранието с един час и то ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред и ще бъде законно независимо от броя на
присъстващите.
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3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Градинско настоятелство „Звездица – Зорница“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.10.2018 г. в 17 ч.
в Бу ргас, к-с Зорница, до бл. 15, ОДЗ № 2
„Звездица – Зорница“, при следния дневен ред:
1. освобождаване от длъжност членовете на
управителния съвет на сдружение „Градинско
настоятелство „Звездица – Зорница“; 2. прекратяване членството на членове от сдружението;
3. приемане на нови членове в сдружението; 4.
избор на нов управителен съвет и нов управител;
5. изменение на чл. 24 от устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7358
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел спортен клуб по армрестлинг
„Локомотив 96“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.09.2018 г. в 17 ч. в спортна зала „Н.
Петров“ – Горна Оряховица, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2017 г.; 2. финансов отчет за 2017 г.; 3. разни.
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При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., при същия дневен ред.
7310
5. – Управителят на СНЦОДОП „Клуб по конен спорт „Осогово“ – Кюстендил, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от устава свиква
редовно общо събрание на 15.11.2018 г. в 10 ч.,
в Кюстендил, ул. Спартак № 52-Б, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад и
финансовия отчет за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. вземане на решение за приемане
на промени в чл. 22, ал. 2, изр. 2 от устава
досежно обявяването на поканата; 3. вземане
на решение за освобождаване на управителя
на сдружението, освобождаване от отговорност
на последния за предходни години и избор на
нов управител; 4. вземане на решение за продажба на собствения на сдружението недвижим
имот – поземлен имот 17751.7.44, в землището
на с. Граница, м. Кошарите, с площ 1046 кв. м.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са предоставени на разположение на членовете.
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11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб джудо“ – Тополовград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.09.2018 г. в 9 ч. на членовете на сдружението в Тополовград, Спортна
за ла „Миньор“, при следни я дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет и доклад
за дейността на сдружението за 2017 г.; 2. освобождаване на председателя на сдружението
и приемане на членове на УС; 3. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на
членовете на УС и председателя; 4. избор на
УС и избор на нов председател; приемане на
изменения и допълнения в устава и вземане
на решение за промяна на реда за свикване на
общото събрание. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на адрес – Тополовград, ул. Варна № 2. При липса на кворум
на основание чл. 26 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите лица.
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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. 02 939-35-17
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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