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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по ико
номическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Валери Симеонов Симеонов за член
на Комисията по икономическа политика и
туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1524

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вза
имодействието с неправителствените органи
зации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Елена Стефанова Аксиева
като член на Комисията по взаимодействието
с неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1525

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Елена Стефанова Аксиева за член
на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1526

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността
на Националната здравноосигурителна каса
за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване
РЕШИ:
Приема Годишния отчет за дейността на
Националната здравноосигурителна каса за
2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1527

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб
рание от 19 септември 2017 г. във връзка с
разискванията по питането на народните
представители Светла Бъчварова и Геор
ги Гьоков към министъра на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов относно
политиката на Министерството на земедели
ето, храните и горите за създаване на ред в
поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.),
изменено с Решение на Народното събрание
от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от
19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към
министъра на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите
за създаване на ред в поземлените отношения
(ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на
Народното събрание от 12 октомври 2018 г.
(ДВ, бр. 85 от 2018 г.), в т. II думите „28 февруари“ се заменят с „31 декември“.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1528
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен отчет за дейността
на Комисията за защита на личните данни
за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на
личните данни
РЕШИ:
Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1559

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2
от 21 февруари 2019 г.

по конституционно дело № 2 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа
в закрито заседание на 21 февруари 2019 г.
конституционно дело № 2/2018 г., докладвано
от съдия Георги Ангелов.
Постъпило е искане от Върховния касационен съд за установяване на противоконституционността на чл. 230 от Закона за съдебната
власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл.
изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.) (ЗСВ).
Оспореният текст гласи:
„Чл. 230. (изм., ДВ, бр. 90 от 2017 г.) (1) В
случ аите по чл. 132 от Конституцията на
Република България, когато съдия, прокурор
или следовател е привлечен като обвиняем,
съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до
приключване на наказателното производство.
(2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия,
прокурор или следовател е привлечен като
обвиняем за престъпление от общ характер,
съот ветната колеги я на Висши я съдебен
съвет може да го отстрани от длъжност до
приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията,
прокурора или следователя преди вземането
на решение.
(3) Срокът на временното отстраняване
от длъжност в досъдебното производство не
може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от
Наказателно-процесуалния кодекс. За периода
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на временното отстраняване от длъжност на
съдията, прокурора и следователя се заплаща
възнаграждение в размер на минималната
работна заплата.
(4) При изтичане на срока по чл. 234,
ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и
при спиране на наказателното производство
временно отстраненият съдия, прокурор или
следовател може да поиска от съответната
колегия на Висшия съдебен съвет с решение
да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Искането за временно отстраняване от
длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния
прокурор по предложение на наблюдаващия
прокурор и се мотивира.
(6) В случаите, когато по отношение на
съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под
стража, той се смята за временно отстранен
от длъжност от датата на влизане в сила на
съдебния акт, с който се постановява мярката.“
В искането се твърди, че разпоредбите
противоречат на чл. 4, ал. 1 (правова държава), чл. 6, ал. 2 (равенство пред закона
и забрана за дискриминация), чл. 31, ал. 4
(презумпция за невинност), чл. 48, ал. 1 и 3
(право на труд и свободен избор на професия)
във връзка с чл. 16 (гарантиране и защита на
труда от закона) и чл. 56 (право на защита)
от Конституцията.
Искането е допуснато до разглеждане по
същество.
Постъпилите становища и правни мнения
по основателността му могат да бъдат представени в две групи.
Според Народното събрание, Министерския
съвет, министъра на правосъдието, главния
прокурор и Асоциацията на прокурорите в
България то е неоснователно. Според Върховния административен съд, Висшия адвокатски
съвет и Съюза на съдиите в България искането
е основателно.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Съдът вече е разглеждал повече или помалко подобни случаи, свързани с правното
положение на държавните служители и служителите в МВР. Техните разрешения (Решение № 5 от 2016 г., Решение № 1 от 2017 г. и
Решение № 10 от 2018 г. на Конституционния
съд) са отчасти приложими и по настоящото
дело. Без да е необходимо да бъдат подробно
повтаряни, те могат да се обобщят така:
Правоотношенията на съдии, прокурори и
следователи (магистратските правоотношения)
не са трудови, защото се пораждат, променят
и прекратяват не от трудов договор – институт
на частното, а от институт на публичното
п ра во – и н д и ви д уа лен а д м и н ис т рат и вен,
т. е. властнически акт (инвеститура), на съ-
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ответната колегия на Висшия съдебен съвет
(ВСС). Това са самостоятелен и специфичен
вид административни правоотношения при
осъществяването на съдебната власт като
проявление на държавната власт по смисъла
на чл. 8 от Конституцията.
Тъй като магистратите полагат труд, за
който получават възнаграждение, ползват
различни видове отпуски, подлежат на командироване и пр., спрямо тях са приложими
принципите и разпоредбите на международните правни актове и на вътрешното законодателство, свързани с правото на труд и
неговата защита. Член 229 ЗСВ изрично предвижда субсидиарното прилагане на Кодекса
на труда за неуредените в раздел „Права и
задължения“ от ЗСВ въпроси (Решение № 1
от 2017 г. на Конституционния съд).
„Временно отстраняване от длъжност“
по смисъла на чл. 230 ЗСВ означава забрана
магистратът да упражнява правомощията си
по магистратското правоотношение, което
продължава да съществува, от момента на
привличането му като обвиняем до приключването на наказателното производство (ал. 1
и 2) или до настъпването на обстоятелствата
по ал. 4 на този член. При съществуването
на това правоотношение за магистрата важат всички основания за несъвместимост по
чл. 195, ал. 1 – 3 ЗСВ. Единственият начин
той да се освободи от несъвместимостта е
да подаде оставка.
Временното отстраняване от длъжност
следователно ограничава едновременно правото на труд и правото на свободен избор на
професия съответно по чл. 48, ал. 1, изр. 1 и
ал. 3, предл. 1 от Конституцията. Социалните
права на гражданите не са абсолютни и магистратите не правят изключение. Конституцията
допуска ограничаването им в името на друга
висша конституционна ценност.
Временното отстраняване от длъжност по
чл. 230, ал. 1 и 2 ЗСВ не е мярка на процесуална принуда, каквато е отстраняването от съда
по чл. 69, ал. 1 от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК), приложим и спрямо магистратите. Принудата по НПК е процесуална,
защото процесуална е целта є – защита на
истинността на доказването в наказателното
производство.
Фактическият състав на отстраняването
по ЗСВ не съдържа пречки за обективно,
всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Напротив, по хипотеза
в случая такива няма, иначе отстраняването
би било разпоредено от съда и повторното му
отстраняване от съответната колегия на ВСС
не би било нужно. Целта на отстраняването
не е защитата на доказването, за която самият
чл. 69, ал. 1 НПК е достатъчен.
Временното отстраняване не е и принудителна административна мярка по смисъла
на чл. 22 от Закона за административните
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г., посл. доп., бр. 38 от 2018 г.).

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Следователно целта на оспорените първи
две алинеи на чл. 230 ЗСВ не е да се защити
наказателният процес. Техните разпоредби
защитават „специфични я авторитет“ (Решение № 5 от 2016 г. и № 10 от 2018 г. на
Констит уционн ия съд), т. е. престижа на
съдебната власт.
Както разпоредбата в ал. 1, така и тази в
ал. 2 на чл. 230 от Закона за съдебната власт
(ЗСВ) са предназначени несъмнено да защитят
престижа на съдебната власт, изведен като
конституционна ценност в чл. 129, ал. 3, т. 5
от Конституцията. Накърняването на престижа на съдебната власт е изрично посочено
от конституционния законодател като едно от
основанията за освобождаване от длъжност
на съдия, прокурор или следовател. Съгласно
чл. 129, ал. 1 от Основния закон компетентна
да направи това е съответната колегия на
Висшия съдебен съвет (ВСС) по определен от
закона ред (чл. 133 от Основния закон), който
включва и анализ, преценка и взимане на
решение за прекратяване на магистратските
правоотношения. Важното е, че решението
за това се взима от съответната колегия на
ВСС и както при всеки процес на взимане на
решение е налице гарантирана възможност за
избор на поведение от структура на ВСС – орган, специално създаден от конституционния
законодател да администрира и осигурява
кадрово съдебната власт и така да гарантира
нейната вътрешна и външна независимост.
По арг у мент за по-силното основание
съответната колегия на ВСС, макар това да
не е изрично предвидено от Основния закон,
е компетентна и да отстрани временно съдия, прокурор или следовател в хипотезата
на привличане като обвиняем в случаи по
чл. 132 от Конституцията, водена от същата
легитимна цел. Това правомощие на съответните колегии на ВСС е уредено на законово
равнище. Поставяйки легитимна цел обаче,
законодателят специално в ал. 1 от чл. 230
ЗСВ предвижда средство за постигането є,
което застрашава вътрешната и външната
независимост на съдебната власт.
Независимостта на съдебната власт е основен фактор за нейния престиж. Единствено
за съдебната власт Конституцията прогласява
независимостта като иманентен белег. По
смисъла на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ съответните
колегии на ВСС действат не като решаващ,
т.е. имащ възможност да прецени и избере
позицията си, орган на съдебната власт, основано на конституционния им статус. Според
оспорената ал. 1 на чл. 230 от ЗСВ съответните колегии на ВСС гласуват решение за
временното отстраняване, при което само
потвърждават предписаното от законодателя
ex lege разрешение, инициативата за което е
на прокурора, и го обличат във формата на
свое решение. Автоматизмът на действие на
съответните колегии на ВСС в този случай
представлява нарушаване на независимостта
на съдебната власт, разбирана и като независимост на всеки от органите на съдебната
власт спрямо другите при осъществяване
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на конституционните им функции. Предвид
спецификата на дейност на органите на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие,
известна асиметрия в тежестта на всеки от
тях е възможна за различните фази на наказателното производство, но е недопустимо
тя да ерозира принципа на независимост на
съдебната власт.
Да се лишат съответните колегии на ВСС
от възможност да преценяват дали магистратът
да бъде временно отстранен от длъжност, или
не, като са задължени да изпълнят предписаното от законодателя в чл. 230, ал. 1 от ЗСВ,
е несъвместимо с принципа на независимост
на съдебната власт.
В своя та съвк у пност разпоредби т е на
чл. 117, 118 и чл. 120, ал. 1 във връзка с
чл. 4, ал. 1 от Конституцията въвеждат „специфичния авторитет“ или „престижа“ на съдебната власт в самостойна конституционна
ценност. Изискванията за съхраняване на
престижа на съдебната власт са специфични и
следователно защитата є може да се различава
от тази на престижа на която и да била друга
държавна служба. Това оправдава въвеждането на специфична защита по законодателен
ред, каквато е предвидена в съдържанието на
атакуваната ал. 2 на чл. 230 ЗСВ.
Доколкото става въпрос за разграничими
ценности, тази защита е независима от и не
следва да се смесва със защитата, предвидена
в чл. 69 от НПК за нуждите на наказателния
процес по конкретно дело.
Очевидно е, че в повечето случаи магистрат,
над когото тегне заплахата от наказателна
санкция и от действия на прокурора в наказателния процес, трудно би могъл да отстои
своята независимост. Както беше посочено
по-горе, автомат и чното отст ран яване от
длъжност на магистрат не е конституционосъобразно разрешение на този проблем.
Ето защо уместно и конституционосъобразно е предоставянето на ВСС на възможността
да извърши преценка дали специфичната защита на престижа на съдебната власт следва
да се постави в действие, или не във всеки
конкретен случай.
От конституционноправна гледна точка
принципът на разделение на властите (и
тяхната независимост) е първичен източник
на институционен взаимоконтрол и баланс и
оттам – основна гаранция за всички права и
свободи на гражданите в правовата държава.
Взаимоконтролът при разделението на
властите не може и не трябва да бъде основан само на чисто правни съображения, а и
на естествената конкуренция между институциите, което мотивира една от тях да се
противопостави на накърняването на правата
на гражданите от друга.
Това се отнася особено за защитата на независимостта на носителите на власт от нечий
произвол. Затова исторически е бил създаден
и институтът на имунитета. В ограничен вид
аналогична функция по нашата Конституция
изпълнява Висшият съдебен съвет чрез своите
колегии.
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В случаите по чл. 230, ал. 2 от ЗСВ задачата на ВСС не е да правораздава, а да прояви
властническа воля, чрез която да избере да
защити ли или не магистрат срещу евентуален
произвол. Решението на ВСС в този случай
не разрешава наказателноправния казус, а
единствено възпира настъпването (до окончателното му разрешаване) на една от предвидените в закона последици от иницииране
на наказателното преследване – временно
отстраняване на магистрат от длъжност.
Конституционосъобразността на съдържанието на атакуваната разпоредба на чл. 230,
ал. 2 би се обезсмислила, ако бъде запазено
изк лючението, въведено с фразата „извън
случаите по ал. 1“. При това, приемайки, че
атакуваната разпоредба на чл. 230, ал. 1 е
противоконституционна, Конституционният
съд би влязъл в противоречие със собствените
си мотиви и би ги превърнал в правен абсурд,
ако остави в действие това изключение. Ето
защо единствено фразата „извън случаите по
ал. 1“ в оспорената ал. 2 следва да бъде обявена за противоконституционна.
Оспорените разпоредби на ал. 3, 4 и 5 на
чл. 230 ЗСВ са логически свързани и обслужват приложението на мярката по ал. 2. Нито
една от тях не е противоконституционна на
собствено основание, доколкото гарантира
права или конкретизира процедура по гореспоменатата разпоредба.
Оспорената ал. 6 на чл. 230 ЗСВ въвежда
специфично основание за отстраняване от
длъжност, когато е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Очевидно е, че за
времето, през което е задържан, магистратът
е във физическа невъзможност да упражнява
правомощията си.
Следователно временното отстраняване
ще възникне и ще съществува, докато е налице задържането на магистрата под стража,
т.е. – при режима на тази мярка за неотклонение по НПК.
Разпоредбата на чл. 230, ал. 6 ЗСВ не
противоречи на разпоредби и принципи на
Конституцията. Оспорването следва да се
отхвърли и в тази му част.
Воден от горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 230, ал. 1 и чл. 230, ал. 2 в
частта „извън случаите по ал. 1“ от Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.;
посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.).
Отхвърля искането за обявяване за прот ивоконст и т у ц ионни на разпоредби те на
чл. 230, ал. 2 в останалата є част, ал. 3, 4, 5
и 6 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77
от 18.09.2018 г.).
Председател:
Борис Велчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Георги Ангелов, Надежда Джеле
пова, Павлина Панова и Красимир Влахов
по конституционно дело № 2 от 2018 г.
Като подкрепяме по принцип мотивите
на мнозинството относно противоконституционността на чл. 230, ал. 1 и ал. 2 в частта
„извън случаите по ал. 1“ от ЗСВ, намираме,
че разпоредбата на ал. 2 на чл. 230 ЗСВ, както
и логически свързаните и обусловени от нея
разпоредби на ал. 3, изр. първо, ал. 4 и 5 са
противоконституционни.
След постановяване на настоящото решение
на КС текстът на чл. 230, ал. 2 ЗСВ придобива
следното съдържание: „Когато съдия, прокурор
или следовател е привлечен като обвиняем за
престъпление от общ характер, съответната
колегия на Висшия съдебен съвет може да го
отстрани от длъжност до приключването на
наказателното производство. Колегията може
да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.“ Намираме,
че правната уредба на налагането на тази
изключително тежка за магистрата принудителна мярка, макар и предвидена в закон
(ЗСВ), не е пропорционална на предвидената
цел (гарантиране на престижа на професията)
и не съдържа достатъчно гаранции за нейната
справедливост/законосъобразност.
На първо място, отстраняването от длъжност на магистрата съгласно ал. 2 на чл. 230
ЗСВ е предвидено за изключително широк
к ръг п рест ъп лени я. Нейно т о на лагане е
допустимо за всички престъпления от общ
характер, независимо от тяхната субективна
страна – умишлени или непредпазливи, от
предвиденото за тях наказание – лишаване от
свобода или по-леко (глоба, пробация), както
и от това, дали за престъплението е приложим
чл. 78а НК (освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно
наказание). Същевременно чл. 129, ал. 3, т. 3
от Конституцията предвижда освобождаване
на магистрат от длъжност само при влизане в
сила на присъда, с която е наложено наказание
лишаване от свобода за умишлено престъпление. Според нас неоправдано е разширен
кръгът на престъпленията, за които магистрат
може да бъде отстранен от длъжност, за които
дори и да бъде постановена осъдителна присъда, той няма да бъде освободен от заеманата
длъжност, а ще продължи да правораздава.
Достатъчно условие за налагането на тази
принудителна мярка е единствено и само
съдията, прокурорът или следователят да са
привлечени като обвиняеми за престъпление
от общ характер. Следва да се отчете обстоятелството, че съгласно чл. 212, ал. 2 НПК
досъдебно производство може да се образува
и без изискването за наличие на достатъчно
данни за извършено престъпление, наличието
на които по принцип се преценява от прокурора, когато образува досъдебно производство
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по ал. 1. В хипотезата на ал. 2 досъдебното
производство ще се счита за образувано с
първото действие по разследването, когато се
извърши някое от посочените в тази норма
неотложни следствени действия. В този случай
не се изисква нито постановление от прокурора
за образуване на досъдебно производство, нито
наличие на достатъчно данни за извършено
престъпление. Необходимо е наличие на данни
за престъпление, но не и преценка за тяхната
достатъчност. Същевременно съгласно чл. 219,
ал. 2 НПК фигурата на обвиняем може да
възникне и със съставянето на протокола
за първото действие по разследването срещу
него. В този случай не се извършва преценка дали по делото са събрани „достатъчно
доказателства за виновността на определено
лице в извършване на престъпление“, така
както изисква ал. 1. Следователно налице са
немалък брой хипотези на автоматично образуване на досъдебно производство и също
така автоматично привличане на лице като
обвиняем. При тях преди обвиняемият да
бъде привлечен, не се извършва обоснована
преценка за наличие на достатъчно данни
(в първия случай) или доказателства (във
втория). Независимо от това, при тези хипотези магистрат би се оказал привлечен като
обвиняем, което е достатъчно основание да
се поиска от съответната колегия на ВСС той
да бъде отстранен от длъжност.
Вярно е, че съответната колегия на ВСС ще
действа при условията на оперативна самостоятелност, но в рамките на нейните предели тя
би могла да преценява само дали поисканото
отстраняване е съответно на преследваната
цел, която според нас може да бъде само
опасност магистратът да възпрепятства или
затруднява изясняването на обстоятелствата
по делото, но не и както мнозинството приема, отстояване на престижа на съдебната
власт. Колегията на ВСС няма правомощията
извън посоченото да извършва проверка и
оценка на достатъчността на доказателствата, обезпечаващи обвинението към този момент. Като се отчете и фактът, че фигурата
на обвиняем може да възникне още с първото
действие по разследването, насочено спрямо
него (например обиск, претърсване), то към
този момент очевидно липсва каквато и да е
възможност за преценка за обосноваността на
обвинението спрямо магистрата. Колегията на
ВСС е обвързана с формулираното обвинение,
без нито тя, нито административният съд в
случаите на обжалване да могат в процедурата
по отстраняване да преценяват доказателствата
спрямо обвиняемия в този ранен етап на разследването. Според нас това крие особен риск
за независимостта на магистратите, което е
недопустимо в едно демократично общество.
Като не отричаме възможността магистрат,
който е привлечен към наказателна отговорност, да бъде временно отстранен от длъжност,
считаме, че законодателят трябва да предви-
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ди това да става в конституционосъобразна
процедура, съдържаща достатъчно гаранции
за нейната справедливост и неограничаваща
правата на обвиняемия магистрат повече от
необходимото.
Законодателят вече е имал повод да създаде
такава процедура – чл. 69 НПК – „отстраняване на обвиняемия от длъжност“, която
в достатъчна степен гарантира правата на
обвиняемите лица, като предвижда състезателна съдебна процедура със задължително
участие на лицето и възможност за периодичен
съдебен контрол на взетата мярка за процесуална принуда по искане на обвиняемия.
Атакуваната пред Конституционния съд процедура, уредена в чл. 230, ал. 2, ал. 3, изр.
1, ал. 4 и 5 ЗСВ не съдържа каквито и да е
гаранции за осигуряване на пропорционалност
в ограничаването на правата на обвиняемия
магистрат. Тя не предвижда задължителност
на участието му в производството по отстраняване от длъжност пред съответната колегия
на ВСС, нито възможност за периодичен
контрол върху взетата мярка. Възможността
да бъде изслушан е поставена в зависимост
от волята на решаващия орган, а не от тази
на магистрата. Същевременно оспорената
процедура не съдържа каквито и да е гаранции, че мярката няма да продължи прекомерно дълго, доколкото магистратът няма
възможност да поиска нейното прекратяване
и възстановяването му на длъжността преди
на досъдебното производство да са изтекли
максимално предвидените за мерк ите за
процесуална принуда срокове по чл. 234,
ал. 8 НПК – една година и шест месеца при
наличие на обвинение за тежко престъпление и повече от осем месеца – в останалите
случаи. В съдебната фаза отстраняването от
длъжност може да продължи без каквото и
да е ограничение във времето – до приключването на наказателното производство срещу
магистрата. Намираме, че конституционният
принцип за равенството на гражданите пред
закона в правовата държава трябва да намери
отражение и в равните процесуални права
на гражданите в наказателното производство – сходните процедури, ограничаващи
едно и също право (правото на труд), трябва
да съдържат сходни процесуални гаранции за
законност. В оспорената процедура по чл. 230
ЗСВ липсва дори и сходство с процедурата по
отстраняване от длъжност в наказателното
производство, касаеща всеки друг обвиняем,
различен от магистрата (чл. 69 НПК). Освен
че и в двете производства мярката „отстраняване от длъжност“ в рамките на досъдебното
производство не може да продължи повече
от сроковете по чл. 234, ал. 8 НПК, в производството по чл. 230 ЗСВ липсват каквито и
да е други гаранции, присъщи на съдебната
процедура по чл. 69 от НПК, които да обезпечават пропорционалността на мярката с
преследваната цел и да защитават магистрата
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от произволно накърняване на конституционно признатото право на труд. Поради това
намираме, че чл. 230, ал. 2, ал. 3, изр. 1, ал. 4
и 5 ограничават в повече от необходимото
правото на труд на магистрата, без за това
да съдържат достатъчни гаранции, които да
сочат, че тази мярка е пропорционална на
преследваната от законодателя цел.
Освен това, след обявяване за противоконституционни на разпоредбата на чл. 100, ал. 2
от Закона за държавния служител (Решение
№ 5 от 2016 г.) и на чл. 214, ал. 2 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(Решение № 10 от 2018 г.) според действащото
законодателство магистратите са единствената
категория лица, по отношение на която са
предвидени ред и условия за временно отстраняване от длъжност поради привличане
като обвиняем, различни от общата процедура, установена в чл. 69 НПК. По този начин
в личен аспект магистратите са поставени в
условия на неравнопоставеност спрямо всички
останали граждани на Република България и
по същество са дискриминирани въз основа
на общественото им положение по смисъла на
чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Презумпцията
за невиновност като процесуална гаранция за
правото на защита се отнася до всички, вкл.
магистратите, на които практиката на Конституционния съд на общо основание признава
право на защита, с каквото се ползват всички
граждани (Решение № 3 от 1994 г.). Допустимите ограничения на правата на обвиняемия
се свързват единствено с преценка за необходимостта от осъществяване на правосъдието
по конкретното дело (чл. 31, ал. 4 от Конституцията) и именно в тази връзка разпоредбата на чл. 69 НПК предвижда възможност и
ред за временно отстраняване от длъжност
на обвиняем за умишлено престъпление от
общ характер, когато деянието е извършено
във връзка с работата му и има достатъчно
основания да се счита, че служебното му
положение ще създаде пречки за изясняване
на обстоятелствата по делото. На практика
нормата на чл. 31, ал. 4 от Основния закон
установява конституционната рамка, в която
е допустимо правата на личността да бъдат
ограничавани за нуждите на наказателното
правосъдие и е недопустимо конкретно по
отношение на магистратите да бъдат установявани със закон други ограничения, поставящи
ги в по-неблагоприятно положение, без това да
произтича от необходимостта за постигане на
правосъдието. От друга страна, предвидената
в чл. 230, ал. 2 ЗСВ възможност за временно
отстраняване на магистрат извън хипотезата
на чл. 69, ал. 1 НПК в институционален аспект накърнява изрично прокламираната от
Основния закон независимост на съдебната
власт и в частност на съда като неин основен
носител, като заедно с това по неоправдан
начин накърнява и баланса в отношенията
между властите, доколкото такава мярка не
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е предвидена за представителите на другите
власти. Необходимостта от съхраняване на
този баланс при осъществяване на държавната
власт многократно е подчертавана в практиката на КС (Решение № 8 от 2005 г., Решение
№ 8 от 2006 г.). За разлика от „престижа“ или
„специфичния авторитет“ на съдебната власт,
който се налага да бъде изведен по тълкувателен път от нормите на Конституцията,
независимостта на съдебната власт изрично
е прокламирана като принцип, при което
гаранция за тази независимост е защитеният личен статус на съдиите, прокурорите и
следователите. Не виждаме каквото и да е
основание по отношение на тях Конституционният съд да отстъпва от разбирането,
че сам по себе си фактът на привличане на
магистрата като обвиняем „не е съображение
от конституционен порядък, което да може да
обоснове ограничаването на основни права; че
обществената оценка, която не е конституционно, а социалнопсихологическо понятие, „не
предпоставя по необходимост накърняването
на чужди субективни права, нито на система от права“, доколкото престъплението все
още не е установено с влязла в сила присъда
(Решение № 10 от 2018 г.).
Според мотивите на мнозинството възможността привлечен като обвиняем магистрат
да бъде временно отстранен от длъжност се
налага и от съображения за гарантиране на
неговата независимост, тъй като заплахата от
наказателна санкция и от действия на прокурора в наказателния процес биха поставили
същата на изпитание. Категорично не възприемаме тази теза. Положението на магистрат
изисква да се проявява устойчивост спрямо
всяка форма на неправомерно въздействие или
натиск върху вътрешното убеждение, за да се
обезпечи конституционният принцип, че при
осъществяване на своите функции съдиите,
прокурорите и следователите се подчиняват
само на закона (чл. 117, ал. 2 от Конституцията). Като гаранция за безпристрастност
и независимост в работата на магистратите
процесуалните закони уреждат института на
отвода по конкретното дело. Трудно може
да се поддържа обаче, че повдигането на
обвинение само по себе си е в състояние да
постави под съмнение независимостта на
магистрата изобщо, по всички производства,
които са му възложени по служба. Това означава да се отрече по принцип нравствената
устойчивост на лицата, на които е поверено
съхраняването на законността в държавата, с
което неоправдано да се постави под съмнение
изобщо способността на съдебната власт да
осъществява конституционните си функции.
„Прест и ж ът“ е естест вено п рисъщ на
всяка власт, доколкото държавната власт се
основава на идеята за авторитета, схващан
като убеждението и вътрешно мотивираното
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съгласие на правните субекти доброволно да
є сътрудничат. Не можем да приемем, че един
съдия, прокурор или следовател олицетворява
в по-голяма степен „престижа“ на властта в
сравнение например с един министър, който
отговаря за провеждане на държавната политика в цяла област от държавната дейност,
издава подзаконови нормативни актове, представлява държавата на международни форуми,
заседава в Съвета на Европейския съюз и
пр., поради което в много по-голяма степен е
публична и обществено разпознаваема фигура
в сравнение с магистрата.
В обобщение, намираме за неприемливо от
конституционна гледна точка съображенията
за „обществена оценка“ или „престиж“ да са
оправдание за ограничаване на конституционните права единствено на магистратите, а
не и на представителите на другите власти,
в повече от необходимото за осъществяване
на правосъдието по конкретното дело. В тази
връзка следва да се има предвид и това, че
макар и отстранен от длъжност, магистратът
не изгубва това си качество и по отношение
на него продължават да са в сила установените в чл. 195, ал. 1 ЗСВ несъвместимости,
които не му позволяват да извършва друга
платена професионална дейност, да заема изборна или назначаема длъжност в държавни
и общински органи, организации и търговски
дружества, да извършва търговска дейност,
поради което временното му (и на практика
безсрочно – поради липсата на пределен срок
за приключване на наказателното производство в съдебната му фаза) отстраняване от
длъжност неоправдано го поставя в твърде
уязвимо икономическо и социално положение.
Именно защото временното отстраняване от
длъжност съществено ограничава правата
на гражданите, този институт не може да се
тълкува и прилага разширително, извън конституционната рамка (а последната се съдържа
единствено в разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от
Основния закон), въз основа на абстрактни
съображения за съхраняване на специфичния
„престиж“ на съдебната власт.
Противоконституционността на разпоредбата на ал. 2 на чл. 230 ЗСВ следва и на друго,
самостоятелно основание, което произтича от
ефекта на самото решение на Конституционния
съд. След като разпоредбата на ал. 1 на чл. 230
ЗСВ е обявена за противоконституционна,
като резултат от това и съобразно задължителното Решение № 22 от 1995 г., с което е
дадено тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от
Конституцията, Законът за съдебната власт
в тази му част възстановява действието си
в редакцията преди изменението на чл. 230
ЗСВ с ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. Така отново
става действаща разпоредбата на ал. 1 от
чл. 230 ЗСВ в редакцията към ДВ, бр. 65 от
11.08.2017 г., която предвижда, че при привли-
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чане на магистрат като обвиняем за умишлено
престъпление от общ характер съответната
колегия на ВСС временно го отстранява от
длъжност до приключване на наказателното
производство. Същевременно мнозинството
прие, че ал. 2 на чл. 230 ЗСВ в оспорената
є пред Конституционния съд редакция не
е противоконституционна и следователно
същата продължава да бъде действащ закон,
който след влизане в сила на решението на
съда по настоящото дело ще се прилага заедно
с ал. 1 от предходната редакция на закона.
При този резултат обаче със сигурност няма
да е налице ясна и безпротиворечива законова уредба на временното отстраняване от
длъжност на магистратите. По-конкретно, ще
е налице вътрешно противоречие по въпроса
ще може ли съответната колегия на ВСС да
отстранява от длъжност при обвинение за
непредпазливо престъпление. Според старата
ал. 1 – не, тъй като отстраняването се следва
само при обвинение за умишлено престъпление от общ характер, а според ал. 2 в
редакцията към ДВ, бр. 90 от 2017 г. – да, тъй
като разпоредбата изисква само обвинение за
престъпление от общ характер. Несъвместими
са двете разпоредби и по въпроса относно
възможността колегията на ВСС да извършва преценка за необходимостта от временно
отстраняване на магистрата при обвинение
в умишлено престъпление от общ характер.
Разпоредбата на ал. 1 в редакция към ДВ,
бр. 65 от 2017 г. предвижда в тази хипотеза
автоматично отстраняване на лицето от длъжност, докато според ал. 2 в редакцията към
ДВ, бр. 90 от 2017 г. колегията „може“ да го
отстрани, т.е. въпросът е в дискреционната є
компетентност. Като резултат, отхвърлянето
на искането за обявяване на ал. 2 за противоконституционна в съчетание с обявената
противоконституционност на ал. 1 има този
съпътстващ резултат, че причинява пълен
нормативен хаос по въпроса за временното
отстраняване от длъжност на привлечени като
обвиняеми магистрати, а с това се накърнява
принципът на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, който не допуска
създаване на вътрешнопротиворечива правна
уредба (Решение № 9 от 1994 г., Решение № 5
от 2000 г., Решение № 10 от 2009 г., Решение
№ 8 от 2012 г. и др.).
Конституционният съд е призван да бъде
пазител на Конституцията. Най-малко неговите решения следва да бъдат източник на
нетърпими правни положения, несъвместими
с принципите на Основния закон, на които
съдът се явява гарант.
Конституционни съдии:
Георги Ангелов
Надежда Джелепова
Павлина Панова
Красимир Влахов
1428
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 21 февруари 2019 г.

по конституционно дело № 1 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа
в закрито заседание на 21.02.2019 г. конституционно дело № 1/2019 г., докладвано от съдия
Анастас Анастасов.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2, предл. първо във връзка с чл. 150, ал. 3
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата по допустимостта
съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).
Делото е образувано на 8.01.2019 г. по искане на омбудсмана на Република България,
който, упражнявайки правомощията си по
чл. 150, ал. 3 от Конституцията, е сезирал
Конституционния съд с искане за установяване
на противоконституционност на разпоредбите
на чл. 8, ал. 1 – 6, чл. 9 – 15, чл. 17, ал. 1,
т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12 и чл. 30 от Закона за
административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти
от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) (обн.,
ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 13 от 12.02.2019 г.), както и на § 1, т. 8 от
допълнителната разпоредба на същия закон.
Според вносителя разпоредбите на чл. 8,
ал. 1 – 6, чл. 9 – 15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22,
ал. 2, т. 12, чл. 30 и § 1, т. 8 ЗАРИДСНПНП
противоречат на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията, а § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на ЗАРИДСНПНП е в противоречие и
с чл. 44, ал. 1 от Основния закон.
В искането се поддържа, че с оспорените
разпоредби се въвеждат условия за осъществяване на стопанска дейност, които засягат
права на гражданите в качеството им на
потребители (чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията), както и правото на гражданите да се
сдружават (чл. 44 от Конституцията). Според
вносителя защитата на потребителите попада
в обхвата на правомощието на омбудсмана
по чл. 150, ал. 3 от Конституцията да сезира
Конституционния съд с искане за установяване
на противоконституционност на закон, с който
се нарушават права и свободи на гражданите.
Омбудсманът излага, че разпоредби те
на чл. 8, ал. 1 – 6, чл. 9 – 15, чл. 17, ал. 1,
т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 и § 1, т. 8
ЗАРИДСНПНП противоречат на чл. 19, ал. 1
и 2 от Конституцията, тъй като, без това да
е необходимо, въвеждат възможност за не
пропорционална административна намеса в
отношенията във връзка с търговията с нефт и
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продукти от нефт. Като се позовава на практика на Конституционния съд, омбудсманът
изтъква, че „…правото на свободна стопанска
инициатива може да бъде ограничавано, и поспециално изискването законът да осигурява
и да гарантира на правните субекти еднакви
правни условия за стопанска дейност да бъде
подложена на държавно регулиране…“, когато
се налага опазването на други особено важни
конституционни ценности, и то в определени
граници, като всяко ограничение следва бъде
основано на принципа на пропорционалност,
а формулирането му не трябва да води до
ограничаване на търговията и до забрани,
които не отговарят на обективна оценка за
необходимост и пропорционалност. Вносителят обосновава, че чл. 19, ал. 2 от Конституцията пряко обвързва „правото на свобода
на стопанската инициатива“ със защитата
на потребителя, както и със забраната за
злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция. В искането се поддържа,
че нормативните рестрикции по отношение
осъществяването на стопанска дейност трябва
винаги да бъдат пропорционални и щадящи с
оглед защитата на потребителя и на обществените потребности, защото те под една или
друга форма ограничават въздействието на
конкуренцията на пазара и нейното благоприятно значение за защита на интересите на
потребителите. Според омбудсмана с поставянето на трудно изпълними и несъразмерно
високи във финансово изражение прагове и
изисквания под формата на рестрикции при
административното регулиране на дейностит е,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, законодателят на практика ограничава
кръга от икономически субекти, които могат
да извършват тези дейности, и по такъв начин се създават условия за монополизъм и за
ограничаване на конкуренцията.
Вносителят излага още, че § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на ЗАРИДСНПНП
е в противоречие и с чл. 44, ал. 1 от Конституцията. Според омбудсмана с оспорената разпоредба се ограничава свободата на
сдружаване, създава се монопол на браншови
организации на „едрия капитал“, като, от
друга страна, се дискриминират физическите
лица – еднолични търговци, и другите малки
и средни участници на пазара, участващи в
„не-представителните“ браншови организации.
Вносителят поддържа, че посочената разпоредба въвежда необосновано висока норма на
представителност и ограничава свободата на
сдружаване, като поставя пазарни фактори в
основата на създаването и дейността на една
нестопанска организация.
Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази
следното:
На 31 януари 2019 г. от 44-то Народно събрание е приет Закон за изменение и допълнение
на Закона за административното регулиране на
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икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗИДЗАРИДСНПНП)
(ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.). С така приетия
закон с § 2 ЗИДЗАРИДСНПНП са направени
изменения в ал. 1, 2, 3, 5 и 6 на оспорения чл. 8
ЗАРИДСНПНП, с § 3 ЗИДЗАРИДСНПНП
с а н а п р а в ен и и з менен и я в ч л. 9, а л. 1
ЗАРИДСНПНП, а с § 4 ЗИДЗАРИДСНПНП
е отменена т. 2 на чл. 11 ЗАРИДСНПНП.
Както се е произнасял при подобни случаи при изменение и допълнение на закон (Решение № 9 от 10.05.2018 г. по к.д.
№ 5/2017 г.; Решение № 14 от 9.10.2018 г. по к.д.
№ 12/2017 г.; Определение № 2 от 8.11.2018 г.
по к.д. № 5/2018 г. и др.), Конституционният
съд следва да отклони направеното искане
за обявяване на противоконституционност
относно чл. 8, ал. 1, 2, 3, 5 и 6, чл. 9, ал. 1
и чл. 11, т. 2 ЗАРИДСНПНП като недопустимо и да прекрати производството по к.д.
№ 1/2019 г. в тази му част. Изменените разпоредби имат ново съдържание и смисъл,
като така се внася нов предмет на делото в
тази част, какъвто не е поискан от вносителя
и с какъвто не е сезиран Конституционният
съд, а отмяната на оспорената т. 2 на чл. 11
ЗАРИДСНПНП води и до липса на предмет,
както и на правен интерес от разглеждането
на искането по същество в тази му част. Ако
съдът допусне да се разгледат така изменените
разпоредби, означава той да се самосезира,
което е недопустимо.
По отношение на останалите непроменени
оспорени разпоредби – чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 2,
чл. 10 – 15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12
ЗАРИДСНПНП е налице недопустимост на
производството поради следното:
С третата поправка на Конституцията, извършена със Закона за изменение и допълнение
на Конституцията на Република България (ДВ,
бр. 27 от 2006 г.), със създаването на новите
чл. 91а и ал. 3 на чл. 150 на конституционно
ниво са закрепени институцията на омбудсмана и възможността той да сезира Конституционния съд с искане за установяване на
противоконституционност на закон, с който
се нарушават права и свободи на граждани.
За разлика от изброените в чл. 150, ал. 1
публични органи, които са оправомощени
да сезират Конституционния съд с искане да
упражни някое или няколко от правомощията си по чл. 149, ал. 1 от Основния закон и
които разполагат с обща компетентност за
сезиране на съда, то омбудсманът като орган
на инициатива има самостоятелно място и
уредбата съдържа редица особености, които
са в посока на ограничаване на правомощието му за сезиране в сравнение с останалите
субекти по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
Правомощията на омбудсмана съгласно
конституционната разпоредба на чл. 150, ал. 3
са ограничени до възможността да прави искане само по чл. 149, ал. 1, т. 2, предложение
първо от Конституцията. Той не е компетентен
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да инициира производство за установяване
на съответствие на закон с общопризнати
норми на международното право и с международни договори, по които България е
страна (Определение № 8 oт 2.12.2010 г. по к.д.
№ 14/2010 г.). Ограничение има и в предмета
на оспорване – омбудсманът може да иска
установяване на противоконституционност
само на закон, а не и на другите актове на
Народното събрание и на актовете на президента (Определение № 1 oт 9.02.2010 г. по
к.д. № 19/2009 г.). Предмет на проверката за
конституционосъобразност може да бъде само
този закон, който нарушава конституционни
разпоредби, регулиращи уредбата и защитата на правата и свободите на гражданите
(Определение № 2 от 12.04.2016 г. по к.д.
№ 12 от 2015 г.). Съгласно Конституцията и
Закона за омбудсмана (ЗО) (обн., ДВ, бр. 48
от 23.05.2003 г.; посл. изм. и доп., бр. 20 от
6.03.2018 г.) омбудсманът има задължението
да бъде застъпник на правата и свободите на
гражданите. А това са закрепените в Конституцията права и свободи, които са присъщи
на човека и гражданина и са неотменими
(Оп ределение № 8 от 2.12.2010 г. по к.д.
№ 14/2010 г.). Съгласно чл. 2, ал. 2 ЗО омбудсманът се застъпва с предвидените в закона
средства, когато с действие или бездействие
се засягат или нарушават правата и свободите
на гражданите от държавните и общинските
органи и техните администрации, както и от
лицата, на които е възложено да предоставят
публични услуги. Омбудсманът е обществен
защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи (чл. 2,
ал. 1 ЗО). Следователно негово правомощие
е да предоставя защита срещу действия или
бездействия на държавната или общинската
администрация, които представляват неспазване на задължението им да се въздържат от
нарушаване на онези права, които по своя
характер са всеобщи и присъщи на всички
граждани в това им качество (Определение
№ 2 от 12.04.2016 г. по к.д. № 12 от 2015 г.).
За всички останали случаи на възможна
противоконституционност на закон или друг
акт на Народното събрание, както и за необходимост от тълкуване на Конституцията или
произнасяне за съответствие на сключените от
Република България международни договори
с Конституцията преди ратификацията им,
или за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с
международните договори, по които България
е страна, омбудсманът съгласно чл. 91а, ал. 1
от Основния закон като застъпник на правата
и свободите на гражданите разполага с възможност да уведомява органите по чл. 150,
ал. 1 от Конституцията, които извършват преценка за наличие на основанията по чл. 149,
ал. 1 от Основния закон и вземат решение за
сезиране на Конституционния съд – аргумент
и от чл. 19, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 2 ЗО.
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По настоящото дело се оспорват разпоредби
от Закона за административното регулиране
на икономически дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход. Законът
регламентира обществените отношения в
областта на административното регулиране
на дейностите, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход. Предмет на законодателна
уредба са условията и редът за регистрация,
както и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности в тази област.
Разпоредбите на чл. 8 ЗА РИДСНПНП
уреждат специалните условия за регистрация
на икономическите оператори, извършващи
дейности, свързани с нефтопродукти. Съгласно
чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗАРИДСНПНП регистрирани за извършване на дейност по този закон
могат да бъдат само търговци, регистрирани
по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
д ържа ва – с т ра на по Споразу мен иет о за
Европейското икономическо пространство,
или да е земеделски стопанин, регистриран
по Закона за подпомагане на земеделските
производители, който извършва дейност по
чл. 2, ал. 1, т. 7. Законът предвижда икономическите дейности на територията на страната, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход, да се извършват единствено от
търговци по смисъла на Търговския закон, а
за земеделските стопани, опериращи по друг
ред, е предвидено специално изключение,
свързано с техния статут и дейност.
Разпоредбите на чл. 9 – 15 ЗАРИДСНПНП,
които се намират в раздел ІІІ на закона, озаглавен „Обезпечения“, уреждат предоставянето
на обезпечение при подаване на заявление за
регистрация, което служи за изпълнението на
непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата
на атмосферния въздух, Закона за акцизите и
данъчните складове и Закона за данък върху
добавената стойност. Целта на предоставяното обезпечение е да осигури изпълнение на
задълженията на лицата – икономически оператори, извършващи дейности по този закон,
които те имат съгласно нормативните актове,
както и на публичните държавни вземания,
възникнали на тяхна основа.
Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 ЗАРИДСНПНП
урежда реквизитите на заявлението в производството по регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход. Разпоредбата
на чл. 22, ал. 2 ЗАРИДСНПНП регламентира
данните, които подлежат на задължително
вписване в публичния регистър към Министерството на икономиката. Разпоредбата на
чл. 30 ЗАРИДСНПНП урежда административнонаказателната отговорност на лицата,
осъществяващи икономически дейности по
смисъла на този закон при представяне на
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документ с невярна, неточна или непълна
информация и т.н. Актовете за установяване
на административните нарушения по чл. 30
се съставят от оправомощените от министъра на икономиката длъжностни лица, а
наказателните постановления се издават от
ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто
служител е съставил акта за установяване на
административното нарушение.
Освен горното по отношение на § 1, т. 8 от
допълнителната разпоредба на ЗАРИДСНПНП
е налице и друго основание за недопустимост
на производството. С тази разпоредба се дава
определение на понятието „Представителна
браншова организация“. Сами по себе си определителните норми не създават правоотношения, които да имат за последица засягането на
права и свободи на гражданите. Още повече,
че нормата се отнася не до гражданите, а до
„икономически оператори“.
Видно от гореизложеното, предмет на оспорената законова уредба са правоотношения,
които възникват между лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход, и държавните
органи, по-специално – министъра на икономиката, в производството по регистрация и
във връзка с контрола от страна на държавата
върху тяхната дейност.
Следователно така оспорените разпоредби
се отнасят не до гражданина, а до друга категория правен субект – търговец/земеделски
стопанин, чиято дейност и свързаните с нея
правоотношения с държавните органи не могат
да бъдат предмет на непосредствена защита
по реда на чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
На омбудсмана не е предоставено правомощие да оспорва закони по съображения, че
те засягат стопанската дейност на определени търговски дружества, каквото засягане
директно се поддържа в настоящото искане.
Според разбирането на Конституционния съд,
изразено в Определение № 2 от 12.04.2016 г.
по к.д. № 12 от 2015 г., „…когато гражданинът
участва като правен субект в друго качество
в стопанско-производствена, финансова или
икономическа дейност и в резултат на противоконституционност на закон или отделна
негова разпоредба последва нарушаване на
негови права и свободи, омбудсманът в тези
случаи следва да използва другите средства
за защита, предвидени в ЗО, включително
и сезиране на субектите по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията“. Въведеният регистрационен
режим не нарушава или ограничава правата
и свободите на гражданите, а регламентира
законовите предпоставки за контролиране на
икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход, с цел постигане
на сигурност и предвидимост в търговията и
повишаване на енергийната сигурност на страната. Въведените от законодателя нормативни
изисквания по отношение осъществяването

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

на стопанска дейност по никакъв начин не
са обвързани с конституционната защита на
правата на потребителите. Предназначението
на оспорения режим е да създаде условия за
такъв контрол, при който лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход, да
бъдат поставени при еднакви правни условия по отношение на държавните органи.
Изискванията за еднакви правни условия за
стопанска дейност по смисъла на чл. 19, ал. 2
от Конституцията не са относими директно
към защитата на правата на потребителя,
макар ефективността на тази защита да е
обусловена от дейността на производството
на стоки и услуги. Принципът за еднакви
правни условия за стопанска дейност не се
отнася до отношенията между производител
и потребител. Той има предвид пазарната
свобода на стопанските субекти, макар че тя
способства чрез създадените от нея условия
за конкуренция и към подобряване качеството
на потреблението. Това са обаче защитните
икономически механизми на свободния пазар,
които трябва да се различават от правните
средства за защита на потребителя, които
включват стандарти за качество на потребяваната стока или услуга и правен механизъм
за обезпечаване на тази защита.
С оглед на гореизложеното Конституционният съд приема, че оспореният законов режим
не засяга пряко конституционно закрепените
права на гражданите, а се отнася до интересите на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход, и регулира дейността им.
Изнесените в искането данни не променят
извода на съда, че не се касае до нарушаване
или ограничаване на правата и свободите на
гражданите в Република България. За да бъде
установена противоконституционност на закон
по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, е необходимо твърдяното противоречие
да е пряко и непосредствено (Решение № 4
от 15.03.2007 г. по к.д. № 10/2006 г.). Самият
вносител не твърди пряко и непосредствено
нарушаване на правата и свободите на гражданите. Омбудсманът обосновава своето искане
с доводи, които се отнасят до интересите на
търговците, и опосредява твърдението за нарушени права на гражданите през разбирането,
че нарушаването на принципа за свободната
стопанска инициатива и въвеждането на „специални и крайно рестриктивни нормативни
изисквания по отношение търговията с нефт
и продукти от нефтен произход“ ограничава,
а не защитава интереса на потребителите. В
искането се посочва, че „…с поставянето на
трудно изпълними и несъразмерно високи във
финансово изражение прагове и изисквания
под формата на рестрикции при административното регулиране на дейностите, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход, законодателят на практика ограничава кръга
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от икономически субекти, които могат да
извършват тези дейности и по такъв начин
„естествено“ се създават условия за ограничаване на конкуренцията и за монополизъм“,
което според омбудсмана засяга правата на
гражданите в качеството им на потребители. В
същото време вносителят не посочва кои права
на потребителите се нарушават, а подробно
описва затрудненията, които ще възникнат
за икономическите субекти от въведената
държавна регулация. Изложеното показва, че
не е налице пряка и непосредствена връзка
между нарушаването на права и свободи на
гражданите и твърдяното противоречие на
атакуваните текстове от ЗАРИДСНПНП с
Основния закон.
Следва да се посочи, че принципът за
свободната стопанска инициатива по чл. 19,
ал. 1 от Конституцията, на който се основава
икономиката в Република България, не следва да се разбира буквално като абсолютна,
несъгласувана и безконтролна свобода на
икономическо поведение на всички стопански
субекти. Подобно разбиране би довело до хаос,
доколкото липсата на държавно регулиране
на стопанските дейности по законодателен
ред представлява обективна предпоставка
за това (Решение № 7 от 20.05.2003 г. по к.д.
№ 4/2003 г.). Поначало държавната регулация в
тази област е не само оправдана, но и предвид
особеностите на обществените отношения тя е
и необходима. Законът за административното
регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход,
е първият по същността си закон, регламентиращ дейността, свързана с производството
и търговията с петролни и газови продукти
в Република България след 1989 г. Видно от
мотивите на законопроекта, основна цел на
закона е да се идентифицират икономическите
оператори, извършващи дейности, свързани с
нефтопродукти, да се намали сивият сектор
в основен бранш на българската икономика,
да се повиши събираемостта на митнически
и данъчни задължения от тези дейности,
както и да се осигури лоялна конкуренция
на пазара на горива в страната. Следователно
въвеждането на регулаторен режим в тази
сфера на обществени отношения не може да
се разглежда като посегателство върху правата
и свободите на гражданите.
Конституционният съд в своята практика
отстоява разбирането, че когато оспорените
разпоредби не нарушават права и свободи
на граждани, а имат за предмет отношения
между предприятия и търговци, омбудсманът
излиза извън обхвата на предоставената му
от чл. 150, ал. 3 от Основния закон инициатива (Определение № 2 от 12.04.2016 г. по к.д.
№ 12/2015 г.; Решение № 11 от 18.12.2007 г.
по к.д. № 6/2007 г.). Ако съдът допусне едно
разширително тълкуване на правомощието на
омбудсмана, това ще доведе до включването
му в категорията на субектите по чл. 150,
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ал. 1 от Конституцията, а това е недопустимо
предвид разпоредбата на чл. 150, ал. 3, която
изрично въвежда ограничения по отношение
на възможностите му да инициира пряко
производство пред Конституционния съд.
По изложените съображения съдът намира, че искането като недопустимо следва да
бъде отклонено и производството по делото
прекратено, като искането заедно с препис от
настоящото определение следва да се върне
на вносителя му.
На основание горното и чл. 19 ЗКС във
връзка с чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния
съд съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на омбудсмана на
Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 8, ал. 1 – 6, чл. 9 – 15, чл. 17, ал. 1, т. 4,
чл. 22, ал. 2, т. 12 и чл. 30 от Закона за административното регулиране на икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г.;
посл. изм. и доп., бр. 13 от 12.02.2019 г.), както
и на § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба
на същия закон.
Прекратява производството по делото.
Връща искането заедно с препис от определението на омбудсмана на Република
България.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Павлина Панова и Борис Велчев
по конституционно дело № 1 от 2019 г.
Считаме, че определението за отклоняване
на искането на омбудсмана на Република България и прекратяване на делото е произнесено
необосновано рано в протичащия конституционен процес. Според нас искането трябваше
да бъде допуснато и обсъдено след анализ на
становищата на конституираните институции
и поканени организации и правните мнения
на специалисти от науката и практиката. Едва
след това съдът би могъл обосновано да се
произнесе по неговата допустимост.
С определение от 21 февруари 2019 г. по
к.д. № 1 от 2019 г. съдът е отклонил като не
допустимо искането на омбудсмана за установяване противоконституционност на законови
разпоредби и е прекратил делото, защото е
направил извода, че оспорените законови текстове засягат не права на граждани, за което
омбудсманът е компетентен да сезира съда, а
интереси на търговци и земеделски стопани.
Безспорно е, че правомощията на омбудсмана да сезира Конституционния съд, така както
са уредени в чл. 150, ал. 3 от Конституцията,
са значително стеснени в сравнение с тези на
субектите на инициатива по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията. За разлика от последните той

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

може да сезира Конституционния съд само
когато претендира противоконституционност
по отношение на закон и само при твърдение
за нарушени права и свободи на гражданите. В този смисъл считаме, че обхватът на
правата, за които омбудсманът като застъпник за правата и свободите на гражданите
е компетентен да инициира производство
пред съда, трябва да се извежда директно от
съдържанието на конституционната норма,
като стеснителното тълкуване на същата е
не по-малко недопустимо от разширително
тълкуване на правомощието на омбудсмана
да сезира Конституционния съд.
Не можем изцяло да споделим позицията
на мнозинството съдии, възприета в мотивите,
а именно, че механизмът на конституционна
защита чрез омбудсмана е приложим само
тогава, когато се касае за всеобщи и присъщи
на всички граждани права, и то единствено
при пряка и непосредствена връзка между
нарушаването на права и свободи на гражданите и твърдяното противоречие на закона
с Конституцията. В настоящото определение
позоваването на Определение № 2 от 2016 г.
по к.д. № 12 от 2015 г. според нас е извадено
от контекста на оригиналния текст. Въпросната позиция на съда, изразена в мотивите
на едно конкретно определение и по едно
конкретно искане, необосновано се прилага
към всички искания на омбудсмана, въпреки
че няма характер на тълкувателен акт. Но
дори и в него е предвидено, че „в областта
на икономическите и социалните права искането на омбудсмана за установяването на
противоконституционност на закон може да
бъде прието само в случаите, когато законът
съществено ограничава или отнема конституционно защитени социални и икономически
права и свободи и това ограничаване или
отнемане не се основава на защитата на
други, по-висши конституционни ценности“.
Подобна преценка по настоящото дело не е
направена. Тя може да бъде направена, ако
делото бъде допуснато за разглеждане по
същество и бъде междувременно обсъдено.
По такъв начин постъпи съдът по к.д. № 11
от 2017 г., образувано по искане на Висшия
адвокатски съвет, който има аналогични права
на омбудсмана да сезира Конституционния
съд (чл. 150, ал. 4 от Конституцията).
Конституцията не поставя никакви ограничения по отношение на вида и обхвата на
правата и свободите на гражданите, които
омбудсманът е овластен да защитава по
силата на чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Освен това мислим, че и косвеното засягане
на права и свободи също е засягане на права
и свободи. Ако досегашната ни практика е
била необосновано консервативна, по-добре
е да я преоценим, а не да я задълбочаваме.
С оглед на гореизложеното намираме, че
искането трябваше да бъде допуснато и впоследствие обсъдено от Конституционния съд.
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Основателността на мотивите на омбудсмана
може да бъде преценена единствено, ако делото
се обсъди след получаване на становищата
на конституираните институции, поканените
организации и специалистите от науката и
практиката. Ако след обсъждането се прецени, че искането излиза извън обхвата на
правомощията на омбудсмана, съдът винаги
може да го отклони като недопустимо (чл. 25,
ал. 2 ПОДКС).
В заключение, изцяло се съгласяваме с
тезата, че е неприемливо разширителното
тълкуване на правомощията на омбудсмана
по чл. 150, ал. 3 от Конституцията, което би
довело до приравняването им с тези на субек
тите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. На
същото основание не намираме аргументи да
подкрепим възприетата от мнозинството съдии
позиция за тяхното стесняване, до каквото
се достига с приемането на настоящото определение. Налагането на подобна практика
би създало сериозни пречки пред омбудсмана
ефективно да осъществява конституционните
си правомощия в качеството му на застъпник
за правата и свободите на гражданите.
По изложените съображения останахме на
особено мнение.
Конституционни съдии:
Павлина Панова
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Мариана Карагьозова-Финкова
по конституционно дело № 1 от 2019 г.
Не споделям приетото от мнозинството
конституционни съдии определение за недопускане за обсъждане и разглеждане по
същество на к.д. № 1 от 2019 г. по следните
съображения:
Макар и да е широко възприет в демократичните държави едва през втората половина
на 20 в., омбудсманът представлява днес важна
институционална възможност за принос към
демократичното управление. В съвременния
свят предвид предизвикателствата пред демокрациите ролята на омбудсманите нараства
благодарение на концепцията за защита на
правата, както и на новите отговорности, които им се възлагат. Ето защо е важно в един
все по-глобализиращ се свят както в международен план, така и на национално ниво да
има ясна позиция за ролята на омбудсмана
и укрепването на институцията.
С изменението на Конституцията през
2006 г. конституционният законодател закрепва институцията омбудсман в националния
конституционен ред (чл. 91а от Основния
закон) и възлага на същата правомощие да
сезира пряко Конституционния съд за установяване противоконституционност на закон,
с който се нарушават правата и свободите на
гражданите (чл. 150, ал. 3 от Основния закон),
имащи конституционен ранг. Става дума за
основните права и свободи на гражданите,
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което разбиране се поддържа и в практиката
на Конституционния съд (Определение № 8
от 2.12.2010 г. по к.д. № 14/2010 г.). Като му
възлага посоченото в чл. 150, ал. 3 правомощие, Основният закон утвърждава виждането
за значим мандат на омбудсмана – като един
от гарантите за неговото върховенство. В този
случай омбудсманът реагира не във връзка
с нарушаване на индивидуални права, а във
връзка с един общ модел на действие (независимо от конкретен повод), който счита,
че застрашава конституционно установените
права и свободи на гражданите. Макар и
лимитирано изрично от конституционния
законодател, в сравнение с общата компетентност за сезиране на конституционната
юрисдикция на субектите по чл. 150, ал. 1
от Констит у ци ята това правомощие има
съществен потенциал. Омбудсманът в този
случай действа в общ интерес чрез искане до
Конституционния съд да отсъди абстрактно
по въпроса за конституционността на закон,
който поражда проблема за засягане на основни права и свободи на гражданите.
Няма съмнение, че с вписването на омбудсмана в една разгърната рамка на системата
за контрол за конституционност се увеличава
неговият обхват и се развива пространството
за конституционен диалог. Без да замества
отсъстващата конституционна жалба, обсъжданото правомощие на омбудсмана допълва
механизма за гарантиране върховенството на
Конституцията.
Изграждането на широк институционален
капацитет на омбудсмана в конституционната
правова държава, каквато установява българският Основен закон, несъмнено следва да
бъде съпътствано от адекватно засилване на
неговите отговорности при упражняване на
възложените му правомощия. Правомощието
по чл. 150, ал. 3 от Конституцията не прави
изключение и засилената отговорност намира израз включително и в изискванията към
предявяваните пред Конституционния съд
искания от омбудсмана. Между тях съществено значение има изискването твърдяното
нарушаване на правата и свободите да бъде
реално, а не вероятно произтичащо от оспорения да е противоконституционен закон,
както и ясно да се визират основни права и
свободи на гражданите. По настоящото дело
установяването на съответствие на искането
на омбудсмана с изискването за реалност на
твърдяното нарушаване на основни права и
свободи на гражданите предполага навлизане
в предмета на искането по същество.
Предвид изложеното по-горе за разгръща нет о на инс т и т у ц иона л н и я ка па ц и т ет
на омбудсмана като защитник на правата
и свободите и гарант за върховенството на
Конституцията считам, че в подкрепа на този
процес, който е в общ интерес, следваше
искането да бъде допуснато за разглеждане
по същество. Това би позволило също така
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да се обсъдят становищата на възможно найширок кръг институции на публичната власт,
неправителствени организации и изтъкнати
специалисти в материята, предмет на искането. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд съдът може да се
произнася по допустимостта на искането във
всяка фаза на конституционното дело.
Конституционен съдия:
Мариана Карагьозова-Финкова
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Филип Димитров
по конституционно дело № 1 от 2019 г.
Считам, че не следва да бъде отклонено
като недопустимо искането на омбудсмана
за произнасяне по конституционосъобразността на чл. 8, ал. 1 – 6, чл. 9 – 15, чл. 17,
ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12 и чл. 30 от
ЗАРИДСНПНП и § 1, т. 8 от допълнителните
разпоредби към същия закон.
Друг е въпросът дали това искане е основателно или не и ако не е, по силата на
какви аргументи.
Новите ал. 3 и 4 на чл. 150 от Конституцията, които дават право на омбудсмана
и на Висшия адвокатски съвет да атакуват
пред Конституционния съд закони, с които
се нарушават права и свободи на гражданите, не следва да се тълкуват стеснително.
Конституционният текст ограничава правото
на омбудсмана (респ. на Висшия адвокатски съвет) да сезира Конституционния съд
за противоконституционност на законови
разпоредби (а не например на решения на
Народното събрание или международни договори) и не прави разграничение между едни
или други права (и свободи) на гражданите,
нито между различните дейности, които те,
гражданите, осъществяват. Схващането, че
когато отстояв ат правата си като стопански
субекти, не става дума за права по горните
текстове, е несъстоятелно и няма нито законова (конституционна), нито сравнителноправна основа.1
Създаването на цитираните констит уционни разпоредби представлява сериозна
крачка напред в обсега на конституционното правосъдие в България, като създава
вместо често срещаната, но твърде спорна
(и доказала се в много отношения като неефективна) индивидуална конституционна
жалба, възможност претенциите на гражданите за противоконституционност на законови разпоредби да могат да достигнат до
Конституционния съд, но през филтъра на
1
Показателно е, че и Венецианската комисия в
препоръките си досежно института на омбудсмана
(op. 897/2018 по CDL(2017)025 от 21.06.2018 г.) и
в частност по правото да иска произнасяне за
противоконституционност не прави такова разграничение на видове права.
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компетентни правни субекти, които поради
естеството си са обвързани именно с интереса на индивидуалните граждани, а не на
държавните институции.
Тези разпоредби се отнасят до въпроси,
свързани с правата и свободите на гражданите,
но става дума за всякакви права и свободи.
И в немалък брой случаи самото установяване на тази свързаност е възможно едва при
разглеждането на делото по същество.
С оглед на горното считам, че искането
на омбудсмана не следва да бъде отклонено
като недопустимо.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Атанас Семов
по конституционно дело № 1 от 2019 г.
Споделям редица от изложените в определението съображения. Имам особено виждане
относно диспозитива и някои от основанията
му. Подкрепям съображенията, изложени в
особените мнения на съдиите Борис Велчев
и Павлина Панова и на съдията Филип Димитров, и като не смятам за необходимо да
ги повтарям, споделям някои допълнителни.
Смятам, че е необходимо към конституционната роля на омбудсмана да се подхожда
с особена чувствителност. Най-вече предвид
някои специфики на българския политически
и в частност законодателен процес, понякога
белязани от съществени слабости. Оправомощаването на омбудсмана с конституционно
закрепено право да сезира КС – макар в
изрично предвидени в Конституцията граници – има съществено значение именно в
посока на прочита на конституционната роля
на омбудсмана като ефикасен защитник, ако
не и гарант за основните права и свободи на
гражданите.
И макар релевантната конституционна
разпоредба да носи разбирането за материално
ограничена инициатива (за сезиране на КС
само относно нарушени права и свободи на
гражданите), то тя, струва ми се, позволява
(и дори изисква) по-скоро широк, отколкото
ограничителен прочит в духа именно на едно
по-широко и съответстващо на конституцион
ните ценности и националните реалности
разбиране за ролята на тази специфична, но
много важна за правовата държава институция.
Едно ограничително разбиране на възможността на омбудсмана да сезира КС, изразено
в ограничителен прочит на допустимостта на
неговите искания, носи риск изначално да се
ограничи в значителна степен възможността
на омбудсмана да упражнява това свое правомощие – и по този начин възможността му
да изпълнява своята мисия.
Разбира се, възможно е омбудсманът да отправя до КС искания, които не могат да бъдат
уважени. Но преценката за това би трябвало
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да е по-скоро преценка по същество, която
би била изначално препятствана при ограничително тълкуване на допустимостта им.
Боя се, че с едно изрично прогласено разбиране за ограничена допустимост на исканията
на омбудсмана до КС е възможно да се постигне
съществено ограничаване на възможността в
бъдеще омбудсманът да изпълнява правомощието си за сезиране на КС – възможност,
особено чувствителна (важна) в случаите,
когато другите оправомощени да сезират КС
субекти по определени съображения не упражнят своето аналогично право.
Струва ми се дори, че институционната (и
конституционна) независимост на омбудсмана
е допълнителна предпоставка той да може
активно да търси защита на конституционните права и свободи на гражданите (вкл. като
сезира КС), което включва и риска понякога
инициативата на омбудсмана да е прибързана,
респ. искането му неоснователно. Подобен
риск обаче естествено носи правомощието
да сезира КС и на всеки друг оправомощен
за това субект (напр. 1/5 от народните представители), спрямо когото обаче КС не би
могъл да приложи ограничителен прочит на
допустимостта. Обратно, ограничителният
прочит на допустимостта на исканията на
омбудсмана би довел до аналогичен прочит и
по отношение на допустимостта на искания
та на Висшия адвокатски съвет, което също
смятам за неправилно.
Мисля също, че трябва да се отчита, че
ако омбудсманът по конституционна роля е
защитник на гражданите, то именно правомощието му да сезира КС превръща фигурата
му в своеобразна компенсация за отсъствието на индивидуална конституционна жалба.
Гражданите могат да се обърнат към омбудсмана за всеки случай на нарушаване на
Конституцията (по отношение на основните
права и свободи) и изпълнявайки роля и на
познатия в редица правни системи „филтър“,
омбудсманът може да прецени кои от тези
сигнали смята за основателни и съответно
да ги отнесе до КС (макар и като свои) и кои
не. Ограничавайки съществено допустимостта
на неговите искания, КС, струва ми се, би
ограничил възможността гражданите – чрез
техния обществен защитник – да потърсят и
евентуално получат защита от КС на нарушени със закон техни основни конституционни
права и свободи.
Обратното навярно би било и лош сигнал
за разбирането на КС за обхвата или значението на правата и свободите на гражданите,
които трябва да гарантира.
Редом с това допускането за разглеждане
по същество на едно искане на омбудсмана
позволява Конституционният съд да се запознае с редица виждания (на заинтересувани
институции или организации и изтъкнати специалисти), на основата на които да мотивира
преценката си по допустимостта, по която
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може да се произнесе във всеки момент, а и
да доизгради концепцията за годен предмет
на сезиране от омбудсмана.
В конкретния случай ми се струва например, че един ограничителен прочит относно
засягането/нарушаването на основните права
на гражданите чрез разпоредби, отнасящи се
наглед (формално) само до „икономически
оператори“ (които според определението по
допустимостта „не създават правоотношения, които да имат за последица засягането
на права и свободи на гражданите“), може
утре да доведе съда до подобно разбиране
относно законови разпоредби, отнасящи се
напр. до поликлиники, болници или аптеки
(особено частни), хранителни магазини, училища и т.н. Разбира се, този въпрос (относно
допустимостта) остава отделен от въпроса
дали релевираните законови разпоредби са
противоконституционни.
Свободната стопанска инициатива – както и по-тясно самата стопанска дейност – в
съвременното европейско пазарно общество
е съществен, ако не и един от централните
елементи от каталога на основните права на
човека. Така го четат и ЕСПЧ, и Съдът на ЕС.
Отделно от това – а навярно и поради
същото съществено пазарно измерение на
съвременния живот на гражданите – сред основните права, защитени както на национално,
така и на съюзно конституционно равнище,
естествено/неизбежно попадат правата на
потребителите. Разбира се, поне в тяхното
с ъщ нос т но (конс т и т у ц ион но) измерен ие,
включващо напр. и съществените аспекти на
свободната конкуренция.
Разбира се, налагането на правила относно определена стопанска дейност има за
пряк предмет на регулация самата стопанска
дейност, т.е. дейността на икономическите
оператори. Тази дейност обаче не е нито
изолирана, нито самоцелна – тя е предназначена и има за резултат предоставянето на
определен икономически резултат именно на
гражданите в качеството им напр. на потребители – стоки, услуги и т.н., но и предоставяне
на някои косвени резултати, напр. засягане
на околната среда, които обаче отново имат
отношение към основни права на гражданите.
Поради това е напълно възможно създаването
на правна уредба на дадена стопанска дейност
да има съществени, макар и косвени, последици за гражданите. Това могат да са както
последици, свързани със здравето (напр. чрез
околната среда), с достъпа до стоки/услуги
(напр. отстояния от обекти или населени
места), така и с качеството или цената на
стоката/услугата – всички те в крайна сметка със съществено, било пряко или непряко,
отношение към (засягане на) конституционно
защитени основни права и свободи (напр.
правото на равно третиране).
О т д ру га с т ра на, с т опа нск и я т оператор – бил той юридическо или физическо
лице, земеделски производител или търговец
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и т.н. – също е носител на общо основание
на конституционно защитените права и свободи. Несъмнено сред тях: правото на равно
третиране. Разбира се, законодателят може
да въвежда категоризации на стопанските
субекти, напр. според обема на дейността
им – но дали по този начин ще бъде нарушено
тяхно основно право, ми се струва въпрос на
преценка по същество. Преценката по допустимост е по-обща и не следва да препятства
възможността за подобна преценка по същество, ако все пак може – както смятам в
случая – да се установи възможно въздействие
върху (засягане на) основно конституционно
право на гражданите.
Не споделям също и произтичащото от
определението разбиране, че допустимо е само
искане, защитаващо основно право, което е
„пряко засегнато“, при което извън обхвата
на контрола на КС ще бъде оставено всяко
„косвено“ засягане, било то и съществено…
Понякога косвените последици на една правна мярка могат да са дори по-съществени от
преките (целените). В този смисъл е позната
напр. фигурата на „мерки с равностоен ефект“,
който не е „целен“.
Не ми се струва уместно „основната цел
на закона“ да бъде единствено релевантна. Освен „основна“ всеки закон може да
преследва/постига и друга цел. И може да
постига и „други“ резултати, дори такива,
които (непредвидено?) излизат от обхвата на
заложената „цел“.
Понякога противоконституционността на
една законова разпоредба може да се изразява
единствено в нейната непропорционалност
(при напълно конституционосъобразна цел),
което би могло да бъде преценено единствено
при разглеждане по същество.
Разбира се, дали е налице противоконституционност на релевираните разпоредби,
остава съвсем отделен въпрос. И по него вече
може уместно да се провери дали евентуално
засягане е „пряко и непосредствено“, или не
(респ. дали има „нарушаване“ на основно
право или свобода, респ. противоречие с
конституционна норма) – но наличието на
„засягане“, предполагащо възможно „нарушение“, да не се поставя под съмнение, респ. да
не се поставя под съмнение допустимостта
на искането.
Мисля, че проверката за наличие на „пряка
и непосредствена връзка между нарушаването
на права и свободи на гражданите и твърдяното противоречие на атакуваните текстове“
следва да се смята за проверка по същество,
а не по допустимостта, за която смятам за
достатъчно наличието на „връзка“, „засягане“,
независимо дали е „пряка/о“ или не – именно
за да е възможно да се провери дали е налице
„нарушение“.
В крайна сметка една преценка за наличие на „пряко засягане“ на основни права
би могла да обрече всяко произнасяне по
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допустимостта на искане на омбудсмана на
преценка по същество.
Накрая, струва ми се, и че едно тълкуване
на понятието за „права и свободи на гражданите“ в определение по допустимост може
да има измерения и последици, присъщи
на решение по същество, при това особено
съществени – и далеч извън конкретния въп
рос за обхвата/предмета на правомощието
на омбудсмана.
Известно е, че понякога едно произнасяне
на КС по същество, макар отхвърлящо искане
за установяване на противоконституционност,
може да донесе съществена полза за правилното тълкуване на релевантната конституционна разпоредба – или на релевираната
законова. Впрочем тази възможност е още
по-голяма по отношение на произнасянето
му по съответствието с международните договори на България, макар по отношение на
правомощието на омбудсмана този аспект да
е неотносим.
Поради това си позволявам да споделя
разбиране за необходимост, когато не са
налице съществени основания/аргументи за
обявяване на недопустимост на едно искане
на омбудсмана, Конституционният съд да
допуска искането, като по този начин си
осигури възможност в произнасянето си по
същество да изпълни по ясен и полезен за
утвърждаването на правовата държава начин
своя дълг за гарантиране на върховенството
на Конституцията, в частност защита на
правата и свободите на гражданите, напълно
запазвайки си възможността по всяко време в
хода на разглеждане на делото да се произнесе
по допустимостта.
Въз основа на изложеното оставам на особено мнение, че искането на омбудсмана по
конституционно дело № 1/2019 г. следваше да
бъде допуснато за разглеждане по същество.
Конституционен съдия:
Атанас Семов
1413

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за създаване на Национален комитет по
международно хуманитарно право
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Национален комитет по
международно хуманитарно право като консултативен орган към Министерския съвет,
наричан по-нататък „комитетът“.
Чл. 2. Комитетът е мултидисциплинарен
и междуведомствен орган с консултативен
характер по въпросите на международното
хуманитарно право със следните функции:
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1. консултира и подпомага компетентните
ведомства, органи и институции в прилагането
на международното хуманитарно право;
2. обсъжда и анализира актуални въпроси
с хуманитарен елемент и подпомага компетентните ведомства при вземане на решения
по въпроси в областта на международното
хуманитарно право;
3. изготвя становища и доклади за съответствие на националното законодателство с
международни актове в областта на международното хуманитарно право;
4. определ я и препоръчва действия за
насърчаване спазването на международното
хуманитарно право в съответствие с поетите
международни ангажименти, националното
законодателство и приетите от Европейския
съюз „Насоки за утвърждаване на спазването
на международното хуманитарно право“;
5. обсъжда и анализира въпроси, свързани
със спазването на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт, като
закрила на културните ценности, опазване
на околната среда, закрила на хуманитарния
и здравен персонал, оказване на медицински
грижи при извънредни ситуации, включително
природни бедствия, регламентирано използване на методите и средствата за водене на
конфликт;
6. осъществява дейности по разпространение и популяризиране на международното
хуманитарно право и повишаване на информираността на обществото и институциите
за ролята и значението му;
7. участва в различни форми на международно сътрудничество и обмен на добри практики, включително в глобални и регионални
срещи със сходни органи на други държави.
Чл. 3. (1) Комитетът се състои от председател, заместник-председател и членове.
(2) Председател на комитета е министърът
на външните работи, а заместник-председател – заместник-министър на отбраната.
Те имат всички правомощия на членове на
комитета с право на глас.
(3) Членове на комитета с право на глас са:
1. заместник-министър на правосъдието;
2. заместник-минист ър на вътрешните
работи;
3. заместник-министър на образованието
и науката;
4. заместник-министър на здравеопазването;
5. заместник-министър на труда и социалната политика;
6. заместник-министър на културата;
7. заместник-министър на околната среда
и водите;
8. заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството;
9. заместник-министър на икономиката;
10. председателят на Държавната агенция
за бежанците;
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11. председателят на Държавната агенция
за закрила на детето;
12. председателят на Българския червен
кръст.
(4) Поименният състав на комитета се
определя със заповед на министъра на вън
шните работи по предложение на съответните
ръководители на ведомства и организации.
(5) Председателят на комитета по своя
инициатива или по предложение на заместник-председателя или на член на комитета
може да кани за участие в заседанията представители на други държавни институции,
неправителствени организации, международни
организации и други, които участват в работата на комитета без право на глас.
Чл. 4. (1) Комитетът провежда заседания
най-малко веднъж в годината.
(2) Заседанията на комитета се свикват от
неговия председател. Председателят по своя
инициатива или по предложение на заместникпредседателя или на член на комитета може
да свиква извънредни заседания. Предложенията за свикване на извънредни заседания
се правят писмено.
(3) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на председателя,
на заместник-председателя и на членовете
на комитета най-късно седем работни дни
преди датата на заседанието. Дневният ред
и материалите за извънредните заседания се
подготвят от лицата, предложили провеждането им, и се изпращат на председателя, на
заместник-председателя и на членовете на
комитета не по-късно от три работни дни
преди заседанието.
(4) Промени и предложения по дневния
ред може да предлага председателят, заместник-председателят и всеки член на комитета
най-късно два работни дни преди датата на
заседанието. Промените и предложенията в
дневния ред се гласуват от комитета.
(5) Заседанията на комитета се откриват
и провеждат, ако на тях присъстват повече
от половината от членовете му.
(6) При обективна невъзможност да участват в заседанията на комитета председателят,
заместник-председателят и членовете му се
представляват на дадено заседание от изрично упълномощени за това длъжностни лица.
Чл. 5. (1) Комитетът приема решения с
обикновено мнозинство от своите членове.
(2) При необходимост по предложение
на председателя комитетът може да приема
решения и неприсъствено, като проектът на
решение се представя за подпис от всички
членове на комитета с изключение на командированите и ползващите законоустановен
отпуск. Решението се счита за прието, ако
бъде подписано от две трети от членовете на
комитета, и се вписва в протокола от следващото заседание.
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(3) Към протокола от заседанието членовете на комитета могат да приложат особено
мнение по приетите решения.
(4) Протоколът от заседанието се подписва
от председателя и от секретаря на комитета
и се изпраща на заместник-председателя и на
членовете му в двудневен срок от заседанието.
Чл. 6. (1) За изпълнение на функциите по
чл. 2 Комитетът може да изисква информация по въпросите от своята компетентност
от други държавни органи.
(2) Комитетът може да привлича външни
експерти и представители на други държавни
институции и на неправителствени организации и да създава експертни работни групи
по конкретни въпроси, свързани с непосредственото изпълнение на функциите си, като
определя техните задачи и начина на работа.
Ръководителите на работните групи, които не
са членове на комитета, участват в заседанията
му без право на глас.
Чл. 7. Комитетът изготвя ежегоден доклад
за дейността си.
Чл. 8. (1) Председателят на комитета:
1. представлява комитета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на комитета;
3. организира и контролира изпълнението
на решенията на комитета;
4. информира Министерския съвет за решенията на комитета и за изразените възражения
и особени мнения по тях и предлага приемането на съответни актове на правителството;
5. определя ръководителите и състава на
работните групи по чл. 6, ал. 2.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместникпредседателя.
Чл. 9. (1) Административното и техничес
кото обслужване и експертното осигуряване
на комитета се осъществява от дирекция
„Права на човека“ на Министерството на
външните работи.
(2) Звеното по ал. 1 изпълнява функциите
на секретариат на комитета.
(3) Секретариатът осъществява експертното
осигуряване на комитета, като:
1. организира събирането и обобщава
представените становища по разглежданите
от комитета материали;
2. изразява становища и предложения по
законосъобразността и целесъобразността
на предложените за приемане от комитета
решения;
3. организира и координира, а при необходимост – участва в подготовката на проекти
на актове за внасянето им за разглеждане в
заседания на Министерския съвет;
4. координира работата на създадените от
комитета експертни работни групи по чл. 6,
ал. 2;
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5. координира и подпомага изпълнението
и отчитането на изпълнението на дейността
на комитета, включително като организира и
координира подготовката на ежегодния доклад
за неговата дейност;
6. изпълнява други задачи, възложени от
председателя на комитета.
(4) Дейността на секретариата се ръководи
и организира от секретар на комитета, предложен от звеното по чл. 9, ал. 1 и одобрен от
председателя, заместник-председателя и от
членовете на комитета.
(5) Секретарят на комитета:
1. организира подготовката и провеждането
на заседанията на комитета;
2. изготвя протоколите от заседанията на
комитета;
3. съхранява протоколите от заседанията
и придружаващите ги материали;
4. подпомага председателя на комитета в
неговата работа;
5. изпълнява и други задачи, възложени от
председателя на комитета.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на
постановлението съответните ръководители
на ведомства да направят предложения за
състава на комитета до министъра на вън
шните работи.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за
администрацията.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за приемане на Класификатор на длъжност ите на военнослужещите в Служба „Военна
полиция“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Класификатор на
длъжностите на военнослужещите в Служба
„Военна полиция“ съгласно приложението
(поверително).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за военната
полиция.
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§ 2. Отменя се Постановление № 72 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция“ (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.).
§ 3. Наименованията и кодовете на длъжностите за военнослужещи в Служба „Военна
полиция“ да се приведат в съответствие с
Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Служба „Военна полиция“ по
член единствен.
§ 4. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1532

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 1 МАРТ 2019 Г.

за изменение на Постановление № 32 на
Министерския съвет от 2019 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и
реда за прилагане на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и млеч
ни продукти в учебните заведения – Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“,
приета с Постановление № 251 на Министер
ския съвет от 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Параграф 23 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 23. (1) Заявителите по схемите, одобрени
по досегашния ред, извършват доставки съгласно издадените актове за одобрение, като
в едномесечен срок от влизането в сила на
наредбата привеждат графиците за доставка
за настоящата учебна година в съответствие
с изискванията на наредбата.
(2) Всички издадени актове за одобрение
по схемите по досегашния ред прекратяват
действието си с приключване на настоящата
учебна година независимо от срока, за който
са били издадени.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1560
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, структурата, функциите на отделните
звена в администрацията и организацията на
дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Чл. 2. Националната здравноосигурителна
каса е юридическо лице със седалище в гр. София и с предмет на дейност – осъществяване
на задължителното здравно осигуряване.
Чл. 3. Националната здравноосигурителна
каса осъществява дейността си в съответствие
с действащото законодателство.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ
Раздел I
Органи на управление
Чл. 4. Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет;
2. управителят.
Чл. 5. Надзорният съвет упражнява правомощията си в съответствие със Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) и действащото
законодателство, както и:
1. утвърждава инвестиционната програма
на НЗОК;
2. взема решения за сключване на сделки
на стойност над 100 000 лв. без ДДС за всеки
отделен случай;
3. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
4. приема и/или издава актове, предвидени в ЗЗО и закона за бюджета на НЗОК за
съответната година;
5. осигурява в рамките на правомощията
си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за
съответната година;
6. осъществява методологично и управленско съдействие на управителя;
7. издава актове по прилагане на националните рамкови договори за медицински и
дентални дейности (НРД) по предложение
на управителя;
8. командирова управителя на НЗОК в
чужбина чрез председателя на надзорния съвет;
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9. упражнява други правомощия, определени в действащото законодателство.
Чл. 6. Надзорният съвет провежда редовни
заседания най-малко веднъж месечно.
Чл. 7. (1) За редовно проведено се счита
заседание на надзорния съвет, на което присъстват най-малко 6 от членовете му.
(2) Надзорният съвет взема решения в
присъствието на най-малко две трети от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа „за“, с
изключение на случаите по чл. 15, ал. 1, т. 1,
2 и 5 от ЗЗО, в които решенията се вземат с
обикновено мнозинство.
(3) Счита се за присъстващ на заседанието
член, който е във връзка в реално време с
останалите заседаващи и който е предварително запознат с материалите по дневния ред,
в случай че това не препятства работата на
надзорния съвет.
(4) Решенията на надзорния съвет се вземат
с явно гласуване освен в случаите по чл. 8.
Чл. 8. (1) Надзорният съвет може да вземе
неприсъствено решение, когато са налице
следните условия:
1. членовете на надзорния съвет са уведомени за дневния ред на заседанието и материалите за него са изпратени чрез писмено
съобщение или по електронна поща преди
началото на заседанието;
2. не може да се осигури присъствието на
най-малко 6 от членовете му;
3. всички членове са изразили писмено съгласие за вземане на неприсъственото решение.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол, в който се отбелязва, че решението е
взето неприсъствено, и същият се подписва
от всички членове на надзорния съвет.
Чл. 9. (1) Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на надзорния съвет
се определят от председателя му, за което
членовете се уведомяват писмено с покана,
включваща дневния ред. Поканата за заседанието и материалите по дневния ред се
изпращат чрез писмено съобщение и/или по
електронна поща най-малко 3 работни дни
преди датата на провеждане на заседанието.
(2) Материалите, за които не е спазен
срокът по ал. 1, се разглеждат от надзорния
съвет само след проведено гласуване и изразено единодушно съгласие от членовете на
надзорния съвет.
(3) Заседанията на надзорния съвет се
ръководят от председателя му. При отсъствие на председателя той упълномощава член
на съвета за свой заместник. При липса на
упълномощаване членовете на надзорния
съвет избират помежду си председател за
съответното заседание.
(4) Материалите по въпросите, включени
в дневния ред, се подготвят от съответното
структурно звено на НЗОК и включват: мотивирано становище и проект на решение
при необходимост.
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Чл. 10. Членовете на надзорния съвет могат
да представят писмено становище при невъзможност за участие в заседания на същия.
Чл. 11. (1) В заседанията на надзорния
съвет участва управителят без право на глас.
(2) По решение на надзорния съвет на неговите заседания могат да присъстват и други
лица извън състава му без право на глас.
Чл. 12. (1) За заседанията на надзорния
съвет се водят пълни стенографски протоколи.
(2) Пълните стенографски протоколи се
подписват от председателя на надзорния съвет
и от изготвилия ги.
(3) Членовете на надзорния съвет могат
да преглеждат стенограмите на изказванията
си и да искат поправянето на грешки в тях
в двудневен срок от изготвянето на стенографския протокол. Възникналите спорове
се решават от председателя в присъствието
на изготвилия го и члена на надзорния съвет.
(4) За заседанията на надзорния съвет се
изготвят протоколи. Всеки протокол съдържа
дата и място на провеждане, час на откриване
на заседанието, дневен ред, решения, които
са взети, с поименно указване на начина на
гласуване на всеки един от участващите, изразено особено мнение, предложени писмени
становища и час на закриване на заседанието.
(5) Протоколите от заседанията се подписват от председателя и присъствалите членове
на надзорния съвет и от изготвилия ги.
(6) Всеки член на надзорния съвет може да
подпише протокола с особено мнение относно
взето решение от надзорния съвет. Към протокола се прилагат мотивите за изразеното
особено мнение.
(7) Преписи от протокола се предоставят
на всички членове на надзорния съвет и на
управителя.
(8) Стенографските протоколи, протоколите
и материалите от всяко заседание се съхраняват в архива в ЦУ на НЗОК. За целта се
създава протоколен регистър, който съдържа
номер и дата на протокола.
(9) Решенията на надзорния съвет и стенографските протоколи за неговите заседания
се публикуват на интернет страницата на
НЗОК. Решенията се публикуват най-късно
в деня, следващ деня на тяхното вземане, а
стенографските протоколи – до 7 дни от датата
на заседанието.
Чл. 13. (1) Извънредно заседание на надзорния съвет може да бъде свикано по искане на:
1. председателя на надзорния съвет;
2. една трета от членовете му;
3. управителя;
4. министъра на здравеопазването.
(2) Лицата по ал. 1 предлагат дневния
ред на извънредното заседание. Поканата до
членовете на надзорния съвет се изпраща
от НЗОК чрез писмено съобщение или по
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електронна поща най-малко 24 часа преди
началото на заседанието.
Чл. 14. (1) Във връзка с осъществяване на
правомощията си председателят и членовете
на надзорния съвет се командироват с решение
на съвета, като заповедта за командировка
се издава от управителя.
(2) Членовете на надзорния съвет имат
право на командировъчни пари за сметка на
бюджета на НЗОК.
Чл. 15. (1) Разходите по дейността на надзорния съвет са за сметка на бюджета на НЗОК.
(2) Административното, правното, техническото и финансовото обслужване на дейността на надзорния съвет се осигуряват от
управителя на НЗОК чрез администрацията
на ЦУ на НЗОК.
Чл. 16. (1) Надзорният съвет одобрява проекта на договор за управление на избрания
от Народното събрание управител на НЗОК
в 3-дневен срок от избора му.
(2) Председателят на надзорния съвет на
НЗОК сключва договор за управление с избрания от Народното събрание управител.
(3) Договорът се сключва в срок 3 дни
от обнародване на решението на Народното
събрание за избор на управител на НЗОК в
„Държавен вестник“.
Раздел II
Управител на Националната здравноосигу
рителна каса
Чл. 17. (1) Управителят на НЗОК упражнява
правомощията си в съответствие със ЗЗО и
действащото законодателство, както и:
1. взема решение за сключване на сделки
извън случаите, предвидени в чл. 5, т. 2 и 3;
2. предлага на надзорния съвет сключване
на сделки на стойност над 100 000 лв. без ДДС;
3. утвърждава длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
ЦУ на НЗОК и на районните здравноосигурителни каси (РЗОК);
4. сключва трудови договори, допълнителни споразумения и издава заповеди за
възникване, изменение и прекратяване на
трудови и служебни правоотношения, както
и заповеди за налагане на дисциплинарни
наказания по Кодекса на труда и Закона за
държавния служител;
5. издава вътрешноадминистративни актове, свързани с оперативната дейност на НЗОК,
в съответствие с действащото законодателство,
правилника и решенията на надзорния съвет;
6. внася предложения пред надзорния съвет относно необходимостта от приемане на
актове, свързани с дейността на НЗОК;
7. определя членовете на комисията към
ЦУ на НЗОК за извършване на експертизите
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО;
8. утвърждава образци на документи и
на договори, свързани с осъществяване на
задължителното здравно осигуряване и за
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изпълнение на възложените на НЗОК дейности, издава самостоятелно или съвместно
с други лица указания, инструкции и други
актове по прилагането на НРД;
9. осъществява управленска отговорност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор;
10. внася пред съответните органи на изпълнителната и законодателната власт становища
относно проекти на нормативни актове;
11. определя представителите на НЗОК в
комисии, съвети и работни групи;
12. у пра ж н ява дру ги правомощи я, определени в действащото законодателство и
решенията на надзорния съвет.
(2) Управителят може да възлага отделни
свои правомощия на подуправителя, на главния секретар, на директорите на районните
здравноосигурителни каси и на други служители, когато това е изрично предвидено в закон.
Чл. 18. (1) При осъществяване на своите
правомощия управителят се подпомага от
подуправител.
(2) Подуправителят:
1. подпомага работата на управителя при
реализиране дейността на НЗОК в областта
на медицината и лекарственото потребление;
2. координира взаимодействието на НЗОК с
външни експерти, представители на научни медицински дружества, съсловните организации
и др. по въпроси, свързани с разработването
на пакетите здравни дейности;
3. осъществява контрол върху работата на
комисията по чл. 78 от ЗЗО;
4. координира и организира контролната
дейност на НЗОК;
5. осъществява контрол по изпълнение на
решенията на органите за управление на НЗОК;
6. координира и контролира дейността по
чл. 15, ал. 2;
7. координира дейността на постоянно
действащи комисии в ЦУ на НЗОК;
8. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проекта на годишен закон за
бюджета, отчета за изпълнение на бюджета
и отчета за дейността на НЗОК;
9. координира процеса по изготвяне, приемане и подписване на НРД;
10. координира оперативното взаимодействие на НЗОК с администрацията на Народното събрание, изпълнителната власт и други
институции, със съсловните организации в
сферата на здравеопазването, синдикалните
и неправителствените организации и др.
(3) Подуправителят упражнява правомощията на управителя в негово отсъствие.
(4) Подуправителят временно изпълнява
длъжността управител на НЗОК в случаите
на чл. 19, ал. 4 от ЗЗО след възлагане от
надзорния съвет.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА НАЦИО
Н А Л Н АТА ЗД РА ВНО О С И Г У РИ Т Е Л Н А
К АСА
Раздел I
Структура
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса се състои от Централно управ
ление (ЦУ), районни здравноосигурителни
каси (РЗОК) и поделен и я на ра йон н и т е
здравноосигурителни каси. Седалищата на
РЗОК се определят съгласно списък, приет
от Министерския съвет, а седалищата на
техните поделения се определят със заповед
на управителя на НЗОК.
(2) Администрацията на НЗОК е обща и
специализирана и е организирана в дирекции
и самостоятелни отдели. В дирекциите могат
да се създават отдели, в отделите – сектори.
(3) Общата численост на персонала в НЗОК
е 2267 щатни бройки.
(4) Разпределението на общата численост
по ал. 3 е посочено в приложението.
(5) Служителите в администрацията на
НЗОК се назначават по служебно или по
трудово правоотношение.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 20. Главният секретар:
1. осъществява административно ръководство на НЗОК в изпълнение на нормативните
актове и разпорежданията на управителя;
2. подпомага управителя във финансовата
дейност на НЗОК;
3. организира разпределението на задачите
между структурните звена в ЦУ на НЗОК и
осъществява контрол по изпълнението им;
4. осъществява контрол по изпълнението
на разпореждания и задачи, възложени от
управителя на НЗОК;
5. осъществява контрол по спазването
на сроковете за изпълнение на поставените
задачи;
6. осъществява организационната връзка
между ЦУ на НЗОК и РЗОК;
7. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проекта на годишен закон за
бюджета, отчета за изпълнение на бюджета
и отчета за изпълнението на дейността;
8. организира и отговаря за провеждането
на оценяване на служителите в НЗОК;
Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 21. (1) Вътрешният одит в НЗОК се
извършва съгласно Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на управителя.
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(3) Вътрешен одит се извършва на всички
структури, програми, дейности и процеси в
НЗОК от дирекция „Вътрешен одит“ на ЦУ
на НЗОК.
Раздел IV
Инспекторат
Чл. 22. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на управителя на НЗОК и осъществява
административен контрол върху дейността на
администрацията към ЦУ на НЗОК и РЗОК.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното
разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) Инспекторатът осъществява дейността
си съгласно вътрешни правила, утвърдени от
управителя на НЗОК, въз основа на наредбата
по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в
администрацията;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
10. прави предложения за нови или за
изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
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11. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
12. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от органа
на изпълнителната власт.
(5) При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват
документи, данни, сведения, справки и други
носители на информация от проверяваните
лица, които са необходими за извършване на
проверките.
(6) При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация
от държавните и местните органи, органите
на съдебната власт и други институции.
(7) Служителите в администрацията са
длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяването на функциите им.
(8) Инспекторатът не извършва проверки
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(9) Инспекторатът не извършва проверки
относно бюджетната дисциплина.
(10) Инспекторатът изготвя стратегически
и годишен план за дейността си, които се
утвърждават от управителя на НЗОК.
(11) Инспекторатът ежегодно представя
отчет за дейността си пред управителя на
НЗОК и пред Главния инспекторат.
Раздел V
Предварителен контрол за законосъобразност
Чл. 23. (1) Предварителният контрол за
законосъобразност в НЗОК се осъществява
в съответствие със Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС).
(2) Редът и начинът за осъществяване
на предварителния контрол се определят с
вътрешни административни актове на управителя на НЗОК в съответствие с указанията
на министъра на финансите.
(3) Предварителният контрол за законосъобразност в ЦУ на НЗОК се осъществява от
финансови контрольори или от други лица,
определени от управителя на НЗОК.
(4) Финансовите контрольори в ЦУ на
НЗОК са на пряко подчинение на управителя
на НЗОК.
(5) Предварителният контрол за законосъ
образност в РЗОК се осъществява от финансови
контрольори или от други лица, определени
от управителя на НЗОК, които са на пряко
подчинение в изпълнение на функционалните
си задължения на директора на РЗОК.
Раздел VI
Длъжностно лице по защита на личните данни
Чл. 24. (1) Длъжностното лице по защита
на личните данни е на пряко подчинение на
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управителя и изпълнява задачите, възложени
му с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните),
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
и с нормативните актове по прилагането им.
(2) Длъжностното лице по защита на дан
ните:
1. информира и съветва администратора
на лични данни и неговите служители, които
извършват обработване, за техните задължения по силата на Общия регламент относно
защитата на данните и на други разпоредби
за защитата на данни;
2. наблюдава спазването на Общия регламент относно защитата на данните и на други
разпоредби за защитата на данни и на политиките на администратора на лични данни
по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности,
повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по
обработване, и съответните одити;
3. предоставя съвети по отношение на
оценката на въздействието върху защитата
на данните и наблюдава извършването на
оценката съгласно чл. 35 от Общия регламент
относно защитата на данните;
4. участва в процеса по изготвяне на оценки
на въздействието върху личните данни; предоставя становища относно необходимостта
от извършване на оценки на въздействието
при висок риск (например въвеждане на нови
технологии), автоматизирано профилиране,
мащабно обработване на специални категории
данни, систематично и мащабно наблюдение
на публично достъпна зона и др.;
5. води регистъра на дейностите по обработка на личните данни на НЗОК съгласно
чл. 30;
6. изгражда програма за защита на личните
данни; периодично преразглежда програмата
за защита на личните данни в светлината на
промените на законите, регулаторните правила
и политиките на НЗОК;
7. извършва първоначално и опресняващо
обучение за защита на личните данни на всички
служители, включително лица на граждански
договор, както и на обработващите лични данни; разработва обучителни материали, с които
да се повиши разбирането на служителите
по отношение на политиките за защита на
личните данни на институцията, практиките
и процедурите за обработка на данни;
8. участва в създаването и поддържането
на процес за получаване, документиране,
проследяване, разследване и предприемане
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на действия по всички жалби и искания относно политиката и процедурите за защита
на личните данни на организацията;
9. информира КЗЛД в случаи на нарушение
на сигурността на личните данни и контактува с комисията във връзка с проверките на
дейността на НЗОК;
10. сътрудничи си с Комисията за защита
на личните данни в качеството є на надзорен орган на Република България по всички
въпроси, предвидени в Общия регламент
относно защитата на данните или произтичащи от други правни актове на Европейския
съюз или от законодателството на Република
България, или по въпроси, инициирани от
надзорния орган;
11. действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, вк лючително предварителната
консултация по чл. 36 от Общия регламент
относно защитата на данните, и по целесъобразност се консултира по всякакви други
въпроси;
12. извършва и подпомага всякакви други
дейности, които са или могат да бъдат свързани
с обработването и защитата на лични данни
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г.
(3) При изпълнението на своите задачи
длъжностното лице по защита на данните
надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с
естеството, обхвата, контекста и целите на
обработката.
Раздел VII
Обща администрация в ЦУ на НЗОК
Чл. 25. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
органите на управление на НЗОК, създава
условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва
технически дейности по административното
обслужване.
(2) Общата администрация включва:
1. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
2. дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“;
3. дирекция „Финансово-счетоводни дейности“;
4. дирекция „Правна“;
5. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 26. Дирекция „Човешки ресу рси и
административно обслужване“:
1. анализира, прогнозира и планира потребността от човешки ресурси за администрацията
на ЦУ на НЗОК и РЗОК;
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2. разработва и актуализира вътрешноадминистративни актове, касаещи управлението
на човешките ресурси;
3. изготвя длъжностно и поименно разписание на длъжностите на администрацията
на ЦУ на НЗОК и осъществява контрол на
длъжностното и поименното разписание на
длъжностите на РЗОК;
4. организира и участва в дейността по
набиране и подбор на персонала и по провеждането на конкурсните процедури за конкурсните длъжности за държавните служители в
ЦУ на НЗОК и РЗОК;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в ЦУ на НЗОК и директорите
на РЗОК при спазването на изискванията
на действащото в страната законодателство
и вътрешноадминистративни документи на
НЗОК;
6. организира и контролира поддържането
и актуализирането на база данни в програмен
продукт за управление на човешките ресурси на служителите в ЦУ на НЗОК и оказва
методологична помощ на РЗОК;
7. осъществява методологична, организационна и техническа помощ на дирекциите
в ЦУ на НЗОК в процеса на разработване и
актуализиране на функционалните и длъжностните характеристики, както и в процеса
по изготвянето на индивидуалните работни
планове и атестирането на служителите;
8. п лани ра, организи ра и координи ра
обучението на служителите в НЗОК с цел
повишаване на квалификацията и кариерното
и професионалното им развитие;
9. администрира дейността за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
и профилактика на заболяванията;
10. съставя, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите в ЦУ на
НЗОК и директорите на РЗОК;
11. осъществява приемането на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество на служителите в
администрацията на Централното управление (ЦУ) на НЗОК, тяхното съхранение,
унищожаване на информационните носители,
обработване на данните от декларациите за
нуждите на публичния регистър, въвеждане и
обработване на данни в регистъра, публикуване
на информация и декларациите в публичния
регистър при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.;
12. въвежда и прилага системи за оценка
на изпълнението и заплащане на служителите;
13. разработва и внедрява политики за
устойчиво развитие на човешките ресурси и
подобряване на организационната култура;
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14. осигурява методологична помощ на
директорите на РЗОК при провеждане управлението на човешките ресурси, както и по
въпроси от компетентността на дирекцията;
15. изработва становища по възникнали
казуси, жалби и сигнали, касаещи трудовите
и служебните правоотношения в НЗОК;
16. осигурява цялостния административен
документооборот в ЦУ на НЗОК, като извършва деловодни операции по приемане и
регистриране на входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция посредством електронна
система за управление на документооборота,
при което:
– представя документите за резолюция от
ръководството на НЗОК;
– обработва резолираните документи, като
съгласно предложената резолюция ги предоставя своевременно в персоналните папки на
съответните длъжностни лица в електронната
система за управление на документооборота;
17. при обявени от ЦУ на НЗОК съответни
процедури:
– извършва предоставянето на конкурсна, тръжна документация и документация
за участие на кандидатите и участниците в
процедурите;
– извършва приемането на подадените по
съответните процедури документи, заявления, оферти и др., които след регистриране в
електронната система за управление на документооборота ги предава по предназначение
на назначените за целта комисии;
18. извършва архивиране на приключилите
дела и ги съхранява в архивохранилищата на
ЦУ на НЗОК;
19. организира прилагането и спазването
на изискванията на Инструкцията за организация на деловодната дейност и архива в
ЦУ на НЗОК;
20. обезпечава дейността на учрежденския
архив на НЗОК, като организира архивното
съхраняване на документите; осигурява достъп
до тях и при необходимост предоставя копия;
21. организира и участва в експертизната
дейност по определяне ценността на съхраняваните документи в учрежденския архив
на ЦУ на НЗОК, като оказва методологична
помощ на РЗОК при осъществяването на тази
дейност в учрежденските архиви на РЗОК.
Чл. 27. Дирекция „Обществени поръчки и
управление на собствеността“:
1. планира потребностите от обществени
поръчки и изготвя годишен план-график за
тяхното провеждане в системата на НЗОК на
база обобщената и анализирана информация,
предоставена от структурните звена на НЗОК;
2. в съответствие с утвърдения план-график
изготвя цялата необходима документация и
извършва всички дейности по провеждането
на съответните обществени поръчки в ЦУ
на НЗОК;
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3. осъществява контрол върху изпълнението
на сключените договори с изпълнителите на
обществени поръчки, като води и съхранява
досиета по проведените обществени поръчки
и сключени договори;
4. оказва методична помощ на РЗОК по
въпроси, свързани с прилагането на ЗОП,
подзаконовите нормативни актове към него,
както и при подготовката на документация,
свързана с възлагане на обществени поръчки;
5. отговаря за изготвянето на вътрешни
правила на НЗОК, свързани с прилагането
на ЗОП;
6. създава и поддържа регистри и досиета
на имотите на НЗОК; планира потребностите
от обновяване на дълготрайните активи и
сградния фонд на НЗОК;
7. планира и осигурява поддръжката, текущите и основните ремонти на недвижимите
имоти, движимите вещи, машините, съоръженията и оборудването на администрацията
на НЗОК;
8. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване, води на отчет дълготрайните материални активи, материални
запаси и консумативи и осигурява разпределението им за нуждите на администрацията
на НЗОК;
9. отговаря за застраховането, правилната
техническа експлоатация и поддръжката на
транспортните средства на ЦУ на НЗОК и
РЗОК; организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на НЗОК и РЗОК
и прилежащите им терени;
10. администрира и поддържа базата данни
на системата за контрол на достъп (СДК) и
пропускателния режим и сигурността;
11. осигурява охраната на сградите и извършва контрол по поддръжката и експлоатацията на СОТ – системите за сигурност и
видеонаблюдение;
12. взаимодейства с Министерството на
отбраната по мобилизационна подготовка и
изготвяне на планове за бедствия и аварии;
13. осъществява контрол върху изградената
система за противопожарна безопасност, а
също така следи за спазване на мерките по
пожарна безопасност;
14. изготвя проект на инвестиционна програма за съответната календарна година.
Чл. 28. Дирекция „Финансово-счетоводни
дейности“:
1. разработва счетоводната политика на
НЗОК;
2. методически организира, ръководи и
контролира текущото счетоводно отчитане
на извършените стопански операции в системата на НЗОК съобразно законите и други
нормативни документи в областта на финансово-икономическата дейност;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

3. изготвя консолидиран годишен финансов
отчет на НЗОК и консолидирани месечни и
тримесечни отчети за касово изпълнение на
бюджета на НЗОК;
4. разработва план за вътрешния счетоводен
документооборот на НЗОК и индивидуален
сметкоплан на НЗОК съобразно утвърдения
Сметкоплан за бюджетни организации от
министъра на финансите;
5. разработва методически указания и
инструкции по отношение на годишния финансов отчет, отчетите за касово изпълнение
на бюджета на РЗОК и при промяна на нормативната уредба в страната;
6. организира и ръководи провеждането
на инвентаризациите в НЗОК;
7. води отчетност на дълготрайни и краткотрайни активи на НЗОК и банкови сметки
на НЗОК за приходи и разходи на парични
средства;
8. контролира банковите плащания на
НЗОК в Системата за електронни бюджетни
разплащания (СЕБРА);
9. изготвя становища по въпроси, свързани
с финансовата дейност на НЗОК;
10. съхранява счетоводната документация
съобразно нормативните изисквания;
11. съгласува всички заповеди, решения
и други актове, свързани с финансови ангажименти;
12. подпомага дейността на дирекциите,
отделите и секторите в ЦУ на НЗОК по
компетентност.
Чл. 29. Дирекция „Правна“:
1. осигурява законосъобразното осъществяване на дейността на ЦУ на НЗОК;
2. дава становища по правни въпроси,
свързани с дейността на НЗОК;
3. осъществява процесуално представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи;
4. участва в изготвянето на проекти на
вътрешни административни актове (вътрешни
правила, инструкции, заповеди и др.);
5. изготвя и дава становища по проекти на
вътрешни административни актове, свързани
с дейността на НЗОК, и ги съгласува;
6. изготвя отговори и становища по постъпили въпроси, жалби и предложения на
граждани и организации, административни и
други органи, осъществяващи публичноправни функции, свързани с дейността на НЗОК;
7. изготвя/участва в изготвянето на предложения и становища за промени в нормативни
актове, свързани с дейността на НЗОК и задължителното здравно осигуряване;
8. участва в комисии и работни групи с
постоянен и временен характер, свързани с
дейността на НЗОК;
9. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу НЗОК дела, както и
съдебната практика, свързана с дейността
на НЗОК;
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10. оказва методическа помощ на юрисконсултите на РЗОК при осъществяване на
професионалните им задължения;
11. участва в разработването и съгласува
по законосъобразност проекти на двустранни
спогодби за здравно/социално осигуряване,
включващи в обхвата си въпросите на здравното осигуряване с други държави;
12. съгласува трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за възникване, изменение и прекратяване на трудови и
служебни правоотношения, както и заповеди
за налагане на дисциплинарни наказания
по Кодекса на труда и Закона за държавния
служител;
13. изпълнява и други задачи, възложени от
управителя на НЗОК във връзка с дейността
на дирекцията.
Чл. 30. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. подпомага управителя при провеждане
на медийната политика на НЗОК, като изготвя комуникационна стратегия, съобразена с
приоритетите в дейността на НЗОК;
2. планира, координира и ръководи всички
дейности по връзките с обществеността;
3. организира подготовката и провеждането
на информационни кампании и ежедневни мероприятия по приоритетите на институцията,
като осигурява прозрачност на дейността є
и обективност и своевременност при информиране на обществеността;
4. осъществява обратната връзка с гражданите относно удовлетвореност та им от
получената медицинска и дентална помощ,
както и от лекарствата за домашно лечение,
напълно или частично платени от НЗОК;
5. поддържа комуникации с пациентски
организации;
6. поддържа актуализирането и публикуването на информация на официалната интернет
страница на НЗОК;
7. поддържа и обслужва рубрика „Он лайн
консултации“ на официалната интернет страница на НЗОК;
8. информира здравноосигурените граждани за правата им на всички нива на системата
на здравеопазването, както и за правата им
в страните – членки на Европейския съюз;
9. извършва консултиране на чужди осигурени лица, желаещи да ползват конкретно
здравно обслужване в лечебни заведения в
България, по реда на Директива 2011/24/ЕС;
10. предоставя информация съгласно Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
11. осъществява протоколно-представителната дейност в ЦУ на НЗОК;
12. съставя и координира програмата на
ръководството на НЗОК при посещения у нас
и в чужбина;
13. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функцио
налната компетентност на дирекцията.
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Раздел VIII
Специализирана администрация в ЦУ на
НЗОК
Чл. 31. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на управление на НЗОК,
свързани с тяхната компетентност.
(2) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
включва:
1. дирекция „Контрол на медицинската,
денталната помощ и лекарства“;
2. дирекция „Методология на медицинските
дейности и на денталните дейности“;
3. дирекция „Договаряне на лекарствени
продукти, медицински изделия и отстъпки“;
4. дирекция „Лечение в чужбина и координация на системите за социална сигурност“;
5. дирекция „Бюджет и финансови параметри“;
6. дирекция „Информационни технологии и
системи за здравноосигурителни плащания“;
7. дирекция „Анализ, планиране и прогнози
на дейността на НЗОК“.
Чл. 32. Дирекция „Контрол на медицинската, денталната помощ и лекарства“:
1. разработва система за периодична оценка
на ефективността на контрола по отношение
на: идентифициране на рискове, проблеми
от контролиращите екипи и резултатите от
контролната дейност;
2. изготвя инструкция по чл. 72, ал. 10 от
ЗЗО за условията и реда за осъществяване
на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
9 от ЗЗО;
3 . изготвя методични указания по прилагането на инструкцията по чл. 72, ал. 10 от
ЗЗО за осъществяването на контрол по чл. 72,
ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от ЗЗО;
4. осъществява контрол по изпълнение на
договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ чрез проверки на
територията на цялата страна на основание
заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице;
5. осъществява контрол по изпълнението на
договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК, за домашно
лечение на територията на страната, както и
на високоспециализирани апарати/уреди за
индивидуална употреба;
6. извършва проверки за спазване на изиск
ванията при предписване на лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни
за специални медицински цели, помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания, високоспециализирани
уреди и апарати за индивидуална употреба,
заплащани от НЗОК, включително и на утвърдените фармако-терапевтични ръководства;
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7. на основание заповед на управителя на
НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице извършва всички видове контрол с
участието на служители на РЗОК;
8. следи за своевременно приключване
на контролното производство, като подготвя
проекти на съответните актове, създава, поддържа и съхранява актуално досие на всеки
подконтролен обект;
9. изготвя периодични отчети и анализи
на контролната дейност;
10. изготвя предложения и стратегии за
актуализиране на механизмите за контрол
с цел усъвършенстване и преодоляване на
идентифицирани недостатъци и слабости;
11. провежда мониторинг и анализ върху
контролната дейност на ЦУ на НЗОК и РЗОК,
както и съдебната практика;
12. разработва становища и проекти на
отговори с цел уеднаквяване практиката по
прилагане на нормативната база;
13. участва в обучението на служителите,
осъществяващи контрол в НЗОК и РЗОК;
14. организира и координира контролната
дейност на НЗОК с други институции;
15. участва в подготовката по изготвяне на
НРД за медицинските/денталните дейности,
анексите към тях и/или решенията по чл. 54,
ал. 9 от ЗЗО;
16. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
17. изготвя становища по жалби срещу актове на директорите на РЗОК/управителя на
НЗОК, издадени във връзка с осъществяване
на контрол по реда на ЗЗО, НРД за медицинските/денталните дейности и договорите
с притежателите на разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 33. Дирекция „Методология на медицинските дейности и на денталните дейности“:
1. организира и координира дейността по
осъществяване на договарянето и методологията на дейностите, извършвани от изпълнители
на медицинска и дентална помощ;
2. разработва проект на НРД за медицинските дейности/анекс към него, съответно
решение по чл. 54, ал. 9 от ЗЗО, както и
всички приложения към тях, свързани със:
условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и
реда за сключване на договори с тях; отделните
видове медицинска помощ; условията и реда
за оказване на помощта; критерии за качество
и достъпност на помощта, включително конкретни индикатори за оценка на качеството
на лечението на пациентите; документацията
и документооборота;
3. разработва проект на НРД за денталните
дейности/анекс към него, съответно решение
по чл. 54, ал. 9 от ЗЗО, както и всички приложения към тях, свързани с условията, на
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които трябва да отговарят изпълнителите на
дентална помощ, както и реда за сключване
на договори с тях; отделните видове дентална
помощ; условията и реда за оказване на помощта; критерии за качество и достъпност на
помощта, включително конкретни индикатори
за оценка на качеството на лечението на пациентите; документацията и документооборота;
4. подпомага и участва в процеса по изготвяне и приемане на НРД за медицинските
дейности, НРД за денталните дейности, анекси
към тях, съответно решения по чл. 54, ал. 9
от ЗЗО;
5. координирано с останалите звена в
НЗОК ана лизира ефекта от наст ъпилите
промени в процеса на договаряне и оценява
въздействието им;
6. участва в изготвяне на актове по прилагане на НРД за медицинските/денталните
дейности и/или решенията по чл. 54, ал. 9
от ЗЗО;
7. подготвя проекти за изменения в НРД за
медицинските дейности/НРД за денталните
дейности, съответно решенията по чл. 54,
ал. 9 от ЗЗО, при настъпилите законови основания за това;
8. участва в съвместната работа с външни
експерти, председателите на научните дружества в България, представители на БЛС, БЗС,
представители на МЗ и други институции заедно или поотделно при разработване на реда
и условията за договаряне и осъществяване
на дейности от изпълнители на медицинска
помощ, при необходимост от експертни становища и др.;
9. осъществява съвместна методологична
дейност и разработване на нормативни и поднормативни актове с други институции (МЗ,
РЗИ, НОИ, ИАЛ, НАП и др.) във връзка с
дейността на договорните партньори в съответствие с правилата за добрата медицинска
практика, осигуряване на равнопоставен и
своевременен достъп на населението до медицинска помощ с необходимото качество;
10. участва при разработването на нормативни актове и програми, свързани със
здравното осигуряване, касаещи медицинска
и дентална помощ;
11. разработва указания и инструкции
за прилагането на НРД за медицинските
дейности/НРД за денталните дейности или
решения на Надзорния съвет на НЗОК;
12. съвместно с други структурни звена
разработва становища, мнения, доклади по
изпълнението на дейностите по ЗЗО, ЗЛЗ,
ЗЗ и др.;
13. участва в съвместни работни групи, комисии с други институции в разработването на
инструкции, нормативни актове, споразумения
и др., касаещи дейностите по здравеопазване,
здравно осигуряване и други проблеми;
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14. дава методически указания и предоставя
информация на РЗОК относно прилагането
на НРД за медицинските дейности, НРД за
денталните дейности, анексите към тях, решенията по чл. 54, ал. 9 от ЗЗО с цел последователното им и непротиворечиво прилагане;
15. изготвя становища по постъпили запитвания от РЗОК по приложението на НРД за
медицинските дейности, НРД за денталните
дейности, анексите към тях, решенията по
чл. 54, ал. 9 от ЗЗО, както и по постъпили
жалби, молби, сигнали и предложения от
компетентността на дирекцията;
16. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 34. Дирекция „Договаряне на лекарст вени прод у к т и, медицинск и издели я и
отстъпки“:
1. участва в подготовката по изготвянето
на НРД, анексите по чл. 53, ал. 3 от ЗЗО и
решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 от ЗЗО в частта
за лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели, заплащани от НЗОК, и приложенията
към тях;
2. съставя и актуализира списъци на лекарствени продукти, медицински изделия,
високоспец иа л изи ра н и а парат и/у ред и за
индивидуална употреба и помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и диетични храни за специални
медицински цели, както и на лекарствени
продукти, предназначени за лечение на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали на
основание Закона за ветераните от войните
и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
3. предприема съответни действия по прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
определени в наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
4. разработва и прилага критерии, индикатори и механизми за определяне на разходната ефективност на лекарствен продукт/
терапевтичен курс;
5. организира изготвянето на изисквания
при издаване на протоколи за провеждане на
лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти при условията и по реда
на този правилник и Националния рамков
договор/анексите към него и/или решенията
на Надзорния съвет на НЗОК;
6. провежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените
продукти, посочени в ЗЗО и наредбата по
чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
7. осъществява дейностите по изпълнение
на задълженията на НЗОК по наредбата по
чл. 30а, ал. 3 от Закона за медицинските
изделия и договаряне на отстъпки съгласно
чл. 45, ал. 14 от ЗЗО;

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

8. изготвя предложения до Надзорния съвет
на НЗОК за включване на нови диагнози в
списъка по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО;
9. извършва експертизи по чл. 78, т. 2 от
ЗЗО за скъпоструващи лекарствени продукти
в случаите, предвидени в НРД, при условията
и по реда, предвидени в този правилник;
10. изготвя становища до управителя на
НЗОК по протоколи за отпускане на лекарствени продукти, издадени от комисии в РЗОК, в
предвидените от НРД и този правилник случаи;
11. участва в изготвянето на акта по чл. 45,
ал. 17 от ЗЗО;
12. извършва съответни промени в електронните формати за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, притежателите на разрешения за търговия на дребно с
лекарствени продукти, лечебни заведения за
болнична медицинска помощ при актуализация на съответните списъци;
13. участва в поддържане и актуализиране на съответни регистри от интегрираната
информационна система на НЗОК, относими
към дейността на дирекцията, както и при
необходимост от развиване на съответните
информационни системи за обезпечаване нуждите на задължителното здравно осигуряване
по отношение на лекарствената информация;
14. изготвя и публикува на официалната
интернет страница на НЗОК информация относно лекарствените продукти, медицинските
изделия, диетичните храни за специални медицински цели, високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба и помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания, както и диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
със средства от бюджета на НЗОК, респ. със
средства от трансфери;
15. изготвя аналитични справки, в т.ч. проследяване на ефекта от терапията по чл. 259,
ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ, при условията и по
реда, определени в наредбата по чл. 261а,
ал. 5 от ЗЛПХМ, осъществява мониторинг
на информацията и разходите по конкретни
параметри от компетентността на дирекцията;
16. предлага краткосрочни и дългосрочни
мерки за оптимизиране разходите на НЗОК
за лекарствени продукти, заплащани напълно
или частично от НЗОК;
17. изготвя становища и предоставя информация на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти,
както и във връзка с оценка на здравните
технологии, съгласно съответните действащи
нормативни актове;
18. изготвя становища и проекти на отговори по постъпили в НЗОК предложения,
въпроси, възражения, жалби в рамките на
компетентността на дирекцията;
19. оказва методична помощ на съответните
структури в РЗОК в рамките на компетент-
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ността на дирекцията, изготвя указания от
компетентността на дирекцията;
20. участва в комисии и работни групи, назначени със заповед на управителя на НЗОК,
както и в междуведомствени комисии и работни групи в рамките на компетентността
на дирекцията.
Чл. 35. Дирекция „Лечение в чужбина и
координация на системите за социална сигурност“:
1. обработва заявления и издава документи,
свързани с упражняването на здравноосигурителни права в трансгранични ситуации – европейски формуляри, двуезични формуляри по
действащи двустранни договори за социално
осигуряване с включено в обхвата им здравно
осигуряване;
2. води кореспонденция и изготвя отговори
на писма и запитвания относно прилагането
на относимото към задълженията на НЗОК
европейско и международно законодателство,
свързано с ползването на обезщетения в натура
и упражняването на правата на пациентите
в трансгранични ситуации;
3. участва в изработването, договарянето и
прилагането на нови двустранни договори за
социално осигуряване, включващи в обхвата
си здравно осигуряване;
4. разглежда заявления на български здравноосигурени лица за получаване на разрешение
от НЗОК за провеждане на подходящо планово
лечение в ЕС (и формуляр S2) – по реда на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност;
5. разглеж да док у мен т и на бъ лгарск и
здравноосигурени лица за финансиране в държави от ЕС/ЕИП/Конфедерация Швейцария
на медицинските и други услуги по чл. 82,
ал. 1а и 3 от Закона за здравето, включително
трансплантация на органи и клетки в ЕС, за
които българските граждани имат право на
заплащане извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване и извън медицинските
услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето,
съгласно наредба на МЗ;
6. разглеж да за я влен и я на б ъ л гарск и
здравноосигу рени лица за полу чаване на
предварително разрешение за възстановяване
на разходите за трансгранично здравно обслужване в ЕС – по реда на Директива 2011/24/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета за
упражняване на правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване;
7. разглежда заявления на български здравноосигурени лица за възстановяване на разходите, заплатени за предоставена необходима
или разрешена планова медицинска и/или
дентална помощ при престой в ЕС – по реда
на регламентите за координация на системите
за социална сигурност в ЕС;
8. разглеж да запитвани я на здравните
фондове в държавите от ЕС относно цените/
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ставките, които НЗОК заплаща на договорните си партньори за съответната година за
лечението на български осигурени лица – в
случаите, когато чужди здравноосигурени лица
са получили и заплатили необходимата им
медицинска и/или дентална помощ при престой на територията на Република България;
9. ра зглеж да за я в лен и я на б ъ л гарск и
здравноосигурени лица за възстановяване
на разходите за трансгранично здравно обслужване – по реда на Директива 2011/24/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета за
упражняване на правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване;
10. извършва консул тации на г ра ж дани относно начините за упражняване на
здравноо сигурителни права в трансгранични
ситуации;
11. участва в работата на вътрешноведомствени, междуведомствени и международни работни групи, семинари, срещи и
комисии – касаещи задълженията на НЗОК,
произтичащи от действащото европейско и
международно законодателство, свързано с
ползването на обезщетения в натура и трансграничното здравно обслужване;
12. участва в работата на европейската мрежа SOLVIT относно правилното прилагане на
разпоредбите на европейското законодателство
и нарушаването на правата на гражданите от
неправилното му прилагане;
13. поддържа контакти със здравноосигурителните институции и органите за връзка
за обезщетенията в натура – в ЕС и в държавите по действащи двустранни договори за
социално осигуряване с включено в обхвата
им здравно осигуряване;
14. изготвя вът решноа дминист ративни
актове – заповеди, правила и указания за процедурите за прилагане в системата на НЗОК
на относимото към дейността є европейско
и международно законодателство, свързано с
ползването на обезщетения в натура и трансграничното здравно обслужване;
15. проследява и анализира относимото
към компетенциите на НЗОК европейско и
международно законодателство, свързано с
ползването на обезщетения в натура и трансграничното здравно обслужване, и изготвя
указания и информации в тази област;
16. поддържа актуални информационни
материали на сайта на НЗОК, свързани с
международните задължения на институцията;
17. у частва в подготовката и осъществяването на електронен обмен на данни за
социалната сигурност в ЕС (EESSI);
18. участва в медийни изяви по въпроси
от компетентност на дирекцията;
19. обучава служителите в РЗОК, занимаващи се с обработката на европейски и двуезични документи за обезщетения в натура;
20. изпълнява функциите на Българска
Национална точка за контакт (НТК) по реда
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на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на
правата на пациентите при трансгранично
здравно обслужване;
21. осъществява представителството на
България в Одиторския съвет към Административната комисия за координация на
системите за социална сигурност на ЕС.
Чл. 36. Дирекция „Бюджет и финансови
параметри“:
1. подпомага ръководството на НЗОК за
правилното и законосъобразно разпределение
на финансовия ресурс на НЗОК с цел оптимизиране процеса по съставяне и изпълнение
на бюджета, финансовите потоци и процедури
и ефективното управление на бюджетните и
финансовите средства;
2. осъществява дейностите по бюджетния
процес, свързани с изготвянето на средносрочна бюджетна прогноза по реда на Закона
за публичните финанси;
3. планира необходимите средства и изготвя
проект за закон за годишния бюджет на НЗОК;
4. изготвя бюджетни сметки и месечното
им разпределение по пълна бюджетна класификация, по месеци и по разпоредители с
бюджет в системата на НЗОК съгласно нормативната уредба и решенията на органите
на управление на НЗОК;
5. създава необходимата организация и
координация за правилното изчисл яване,
събиране, отчитане, контрол и превеждане
на средствата по бюджета на НЗОК в съответствие с разпоредбите на българското и
европейското законодателство;
6. осъществява и координира текущото
изпълнение на закона за бюджета по източници на приходи, направление на разходите
и срокове;
7. осъществява текущото бюджетно отчитане на финансовите ресурси и изготвя предложения за компенсирани промени, свързани
с управление и разходване на средствата от
здравноосигурителните приходи за закупуване
на здравни дейности;
8. изготвя годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и го представя на
управителя на НЗОК за внасяне в надзорния
съвет за разглеждане и одобрение;
9. организира обработката на данни за
разходите на НЗОК/РЗОК по направления
на разходите и трансферите на НЗОК и по
изпълнители на пакета от здравни дейности
по чл. 45 от ЗЗО, обобщава и изготвя справки,
необходими за дейността на други дирекции,
за информация на органите на управление на
НЗОК и други органи и институции;
10. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
11. участва в процеса по изготвяне на
националните рамкови договори в съответствие с функционалната компетентност на
дирекцията;
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12. участва в процесите по планиране и
разпределение на медицинската и денталната
помощ от пакета на НЗОК в рамките на обемите съгласно националните рамкови договори
и/или решенията на Надзорния съвет на НЗОК
и в съответствие с параметрите на разходите
по бюджета на НЗОК, определени в закона
за бюджета на НЗОК за съответната година;
13. участва в инициирани промени в законодателството във връзка с изпълнението на
бюджета на НЗОК за съответната календарна
година или оптимизиране на неговата структура, параметри и механизми на разпределение,
разработва и съгласува финансови обосновки
към проекти на нормативни актове;
14. организира и координира процеса на
планиране и изготвяне на инвестиционната
програма на НЗОК за съответната календарна
година за утвърждаване от Надзорния съвет
на НЗОК;
15. участва в работни групи и комисии и
дава становища по въпроси, свързани с функционалната компетентност на дирекцията;
16. администрира финансовите ангажименти на НЗОК по регламентите за координация на системите за социална сигурност
и действащите двустранни спогодби с други
държави членки, включващи в обхвата си
здравно осигуряване;
17. осъществява представителството на
България в Одиторския съвет към Административната комисия за координация на
системите за социална сигурност на ЕС.
Чл. 37. Дирекция „Информационни технологии и системи за здравноосигурителни
плащания“:
1. осъществява дейностите по изграждане и
развитие на корпоративните информационни
системи на НЗОК;
2. проучва и анализира потребностите от
информационни ресурси; планира и внедрява
необходимата приложна и техническа инфраструктура, както и нови приложни продукти;
3. осигурява информационно ЦУ на НЗОК;
4. осигурява нормалното функциониране
и поддръжка на системите програмно-технически средства и активи, инсталирани и
използвани в ЦУ на НЗОК;
5. отговаря за корпоративната мрежова и
информационна сигурност на експлоатираните
информационни и комуникационни системи
в НЗОК;
6. оказва методична помощ на служителите
в НЗОК за работа с програмно-техническите
средства; разработва вътрешни инструкции и
правила за работа с компютърната техника
и софтуерните продукти;
7. следи за прилагане и спазване на стандартите, политиките и правилата за мрежова
и информационна сигурност;
8. участва в проектирането и изграждането, извършва поддръжка и актуализация на
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централизираните бази данни и национални
регистри; извършва анализи, контрол и корек
ции на данните на национално ниво;
9. осигурява базова, оперативна, системна и
програмна поддръжка на регистрите на НЗОК;
10. разработва, поддържа и администрира
изградените в НЗОК бази данни и комуникационни системи;
11. организира изграждането и поддържа
функционирането на комуникационната инфраструктура в НЗОК;
12. изгражда части от интегрираната информационна система на НЗОК чрез разработки,
свързани с надграждането на специализираните системи и осигурява специализирана
поддръжка и поправка на грешки, свързани
с начина на разработка;
13. оказва методична помощ на РЗОК при
внедряване на специализирани модули от
информационната система;
14. извършва анализ на данните и изготвя
текущи справки и становища за ръководството,
за дирекции и отдели в НЗОК и за външни
институции на база на съществуващите регистри и бази данни;
15. определя и контролира спазването на
стандартите по информационни технологии
в НЗОК;
16. разработва структура на бизнеспроцесите в НЗОК, извършва анализ и оценка,
идентифицира и прави предложения за тяхното
оптимизиране;
17. съвместно с други отдели и дирекции
участва в разработването на схемите за движение на информационните потоци в системата на НЗОК; участва при изработването
на документи, инструкции и номенклатури,
свързани с функционирането на информационната система на НЗОК;
18. разработва и контролира прилагането на
стандартите и формата на данните при обмяна на информация с договорните партньори;
19. участва в разработване на методите,
технологията и стандартите при информационния обмен с външни организации, институции и фирми; участва при разработване и
прилагане на информационните стандарти в
здравната система;
20. участва в дейностите по организиране и поддръжка на интернет страницата на
НЗОК; отговаря за техническата и системната
є поддръжка;
21. отговаря за организирането и поддръжката на електронните услуги в Портала
на НЗОК;
22. контролира и координира цялостния
процес по възлагане и изпълнение на информационните проекти в системата на НЗОК;
23. участва в дейности по разработване на
нормативни документи, касаещи функционирането на НЗОК;
24. осъществява и поддържа междуведомствени и международни връзки в областта и
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дейности, свързани с изграждането и функционирането на информационните системи
на НЗОК;
25. оказва методична помощ и осъществява
контрол на дейността на отделите „Информационни дейности“ в РЗОК;
26. участва в подготовката и разработването
на раздели от Националния рамков договор,
свързани с функционалната компетентност
на дирекцията;
27. осъществява и контролира дейността на
НЗОК по информационния обмен с външни
институции;
28. ръководи и участва в проекти, свързани
с изграждането на електронно правителство
и електронно здравеопазване в Република
България, европейски проекти в областта
на здравеопазването, проекти инициирани
от МЗ и др.
Чл. 38. Дирекция „Анализ, планиране и
прогнози на дейността на НЗОК“:
1. анализира, изготвя и обобщава периодични справки по основни показатели на разходите
за здравноосигурителни плащания на НЗОК;
2. анализира статистически данни за икономическото, социалното и демографското
състояние в страната и прогнозира отражението им върху здравноосигурителната система;
3. разработва принципи и показатели за
анализ и оценка на здравноосигурителната
система;
4. изготвя анализи и прогнози за органите
на управление на НЗОК по аспекти на потреблението на медицински и/или дентални
услуги, лекарствени продукти, медицински
изделия, диетични храни за специални медицински цели и др.;
5. осъществява дейности по идентифициране и управление на риска в системата на
НЗОК;
6. извършва анализи с цел идентифициране
на рискови обекти и дейности за целите на
контролната дейност, осъществявана от НЗОК;
7. разработва модели за управление на разходите за медицинска и/или дентална помощ;
8. разработва и извършва оценка на механизми и модели за управление на разходите
за лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели, заплащани от НЗОК;
9. изготвя финансова оценка на въздействието и оценка на риска при промени в нормативните актове и на управленски решения;
10. изготвя доклади и становища относно
състоянието на здравноосигурителната система и очакваното є развитие в краткосрочен
и средносрочен план;
11. определя и анализира външни и вът
решни фактори на влияние върху здравноосигурителната система с цел улесняване
вземането на оперативни решения и оценка
на рисковете;
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12. изготвя прогнози за необходимите средства за осъществяване дейността на НЗОК,
както и при въвеждането на нови технологии,
лекарствени продукти, медицински изделия
и/или промени в основния пакет здравни
дейности;
13. извършва анализ на събраната от лечебните заведения информация в резултат на
проследяването на ефекта от терапията по
чл. 259, ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ при условията
и по реда, определени в наредбата по чл. 261а,
ал. 5 от ЗЛПХМ;
14. участва в подготовката на НРД за медицинските дейности, за денталните дейности,
анекси към тях, решения на Надзорния съвет
на НЗОК, условията и реда за сключване на
договори с притежателите на разрешение за
търговия с лекарствени продукти в аптеки
и др.;
15. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на последващ
контрол по прилагане политиката на НЗОК;
16. участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове и
действащата нормативна уредба в областта
на здравното осигуряване;
17. участва в работни групи и комисии и
дава становища на органите на управление на
НЗОК по въпроси, свързани с функционалната
компетентност на дирекцията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА РАЙОННИТЕ
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ К АСИ
Чл. 39. (1) Районните здравноосигурителни
каси и техните поделения са организационни
структури на НЗОК.
(2) Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят съгласно списък,
приет от Министерския съвет, а седалищата
на техните поделения се определят със заповед
на управителя.
Чл. 40. (1) Районната здравноосигурителна
каса се управлява и представлява от директор.
(2) Директорът на РЗОК се назначава по
трудово правоотношение след провеждане на
конкурс по реда на Кодекса на труда и в съответствие с приетите от НС на НЗОК правила.
Чл. 41. Директорът на РЗОК при осъществяване на дейността се подпомага от заместник-директор, който замества директора при
отсъствие.
Чл. 42. Директорът на РЗОК:
1. представлява РЗОК на териториално
равнище;
2. организира и ръководи дейността на
РЗОК в съответствие със ЗЗО и действащата
нормативна уредба, решенията на надзорния
съвет и актовете на управителя на НЗОК;
3. изпълнява функциите на ръководител по
смисъла на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор в рамките на
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правомощията, предоставени му от закона,
надзорния съвет и управителя;
4. действа като второстепенен разпоредител
със средствата на НЗОК;
5. сключва, изменя и прекратява договорите
с изпълнителите на медицинска и на дентална
помощ, както и с търговците на дребно на
лекарствени продукти на територията на РЗОК;
6. осъществява непосредствения контрол
по изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и дентална помощ;
7. прекратява договорите с изпълнителите
на медицинска помощ в случаите по чл. 59,
ал. 11 от ЗЗО;
8. прави мотивиран отказ за сключване на
договор в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията и критериите
по чл. 59б, ал. 1 от ЗЗО;
9. издава писмени покани за възстановяване на получени суми без правно основание;
10. издава наказателни постановления по
реда на ЗАНН за установени административни
нарушения по ЗЗО;
11. заплаща на изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, както и на търговците на дребно на лекарствени продукти
на територията на РЗОК, за извършената и
отчетената дейност по реда и в сроковете,
предвидени в НРД и сключените договори;
12. ръководи и осъщест вява ц ялостен
контрол върху:
а) функционирането на информационните
системи;
б) оперативно-счетоводната и административно-стопанската дейност;
в) опазването и поддръжката на активите
и информацията в РЗОК;
г) представя ежемесечни отчети за дейността на РЗОК и изпълнението на бюджета
на РЗОК в обхват и формат, определени от
управителя на НЗОК;
13. организира приемането в РЗОК на
декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на
служителите в административната структура
на РЗОК, тяхното съхранение, унищожаване
на информационните носители, обработване
на данните от декларациите за нуждите на
публичния регистър, въвеждане и обработване на данни в регистъра, публикуване на
информация и декларациите в публичния
регистър при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.;
14. извършва служебен избор на общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина
при условията и по реда, предвидени в НРД;
15. осъществява други правомощия, определени в действащото законодателство, в
правилника и в решенията на НС на НЗОК.
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Чл. 43. (1) За осъществяване на дейността
на РЗОК се създава администрация, чиято
структура и обща численост се утвърждават
от управителя на НЗОК по предложение на
директора на РЗОК.
(2) Администрацията на РЗОК е обща и
специализирана.
Чл. 44. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на директора на РЗОК, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация, като:
1. разработва проектобюджета на РЗОК и
отчетите за изпълнение на бюджетните сметки
в съответствие с нормативните актове;
2. осъществява съвместно с ЦУ на НЗОК
политика за подбор, обучение и развитие на
човешките ресурси;
3. подготвя и предоставя на ЦУ на НЗОК
информация за дейността си в съответствие
с решенията на Надзорния съвет и актовете
на управителя на НЗОК;
4. осъществява процесуално представителство по административни и съдебни производства, образувани във връзка с дейността
на РЗОК, след упълномощаване;
5. осъществява процесуално представителство по административни и съдебни производства, образувани във връзка с дейността
на НЗОК, след упълномощаване;
6. обобщава и анализира съдебните дела
и спорове с участието на РЗОК;
7. изготвя договори и други актове;
8. осъществява връзки с обществеността
и осигурява информационно здравноосигурените лица на територията на РЗОК;
9. изпълнява счетоводната отчетност на
дейността.
Чл. 45. Специализираната администрация
подпомага директора на РЗОК за осъществяване на неговите правомощия в организацията и контрола на задължителното здравно
осигуряване, като:
1. осъществява непосредствен контрол по
изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и/или дентална помощ съгласно
чл. 72, ал. 2 от ЗЗО;
2. участва при осъществяване на предвидения в ЗЗО непосредствен контрол по
изпълнение на договорите с притежателите
на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Г л а в а

п е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Чл. 46. В дейността си служителите на
НЗОК спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
Чл. 47. (1) Управителят, подуправителят и
служителите на НЗОК имат право на представително работно облекло за всяка календарна година.
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(2) Размерът на средствата за представително работно облекло на:
1. управителя се определя с решение на
Надзорния съвет на НЗОК;
2. държавните служители се определя със
заповед на управителя в нормативно определените рамки;
3. работещите по трудово правоотношение се определя със заповед в съответствие
с вътрешните правила за реда и условията
за предоставяне на представително работно
облекло.
Чл. 48. (1) Работното време на служителите
в НЗОК е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време в ЦУ на НЗОК е от
9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути
в периода от 12,00 до 13,00 ч.
(3) Със заповед на управителя на НЗОК
се утвърждават критериите за определяне на
служители с работно време с променливи
граници и контрол по спазване на работното
време.
(4) Със заповед на директора на РЗОК се
определят работното време и почивките в
съответната РЗОК, критериите за определяне
на служители с работно време с променливи
граници и контролът по спазване на работното време.
Г л а в а

ш е с т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА
Чл. 49. (1) При осъществяване на своите
функции НЗОК взаимодейства с Народното
събрание, органи на изпълнителната власт,
Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националния
статистически институт, Българската народна
банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, с органите
на съдебната власт, както и с пациентски
организации.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат
сключвани споразумения и приемани други
съвместни актове.
Г л а в а

с е д м а

ЕКСПЕРТИЗИ
Чл. 50. (1) Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 78, т. 2 от ЗЗО
извършва експертиза при необходимост от
скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в националните рамкови
договори по чл. 53, ал. 1 от ЗЗО.
(2) Експертизата се извършва от комисията
за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК.
Чл. 51. (1) Комисията за извършване на
експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО (комисията)
осъществява следните основни функции:
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1. разглежда заявления на здравноосигурени
лица (ЗОЛ) за скъпоструващи лекарствени продукти, за които е установено, че се извършва
експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО;
2. извършва експертиза за лекарствените
продукти по т. 1;
3. изготвя мотивирани решения, които
представя на управителя на НЗОК за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК по образец съгласно приложение
№ 8 към Наредба № 4 от 2009 г. за условията
и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
(2) При осъществяване на функциите си
по ал. 1 комисията:
1. води необходимата документация;
2. има достъп и ползва данни и информация,
съдържащи се в електронни регистри, поддържани чрез интегрираната информационна
система на НЗОК, за ЗОЛ, подали заявления
за утвърждаване на протокол, както и ЗОЛ, на
които са издадени решения за утвърждаване
на протоколи; отказ за утвърждаване на протоколи; предсрочно прекратяване действието
на утвърдени протоколи.
(3) Комисията осъществява следните допълнителни функции:
1. осъществява методологична помощ на
комисиите в РЗОК, които осъществяват експертизна дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на лекарствени продукти
в случаите, предвидени в НРД;
2. извършва анализ на дейността на комисиите по т. 1 на основание данните, получени
от РЗОК;
3. дава становище на управителя на НЗОК
в случаите на жалба срещу отказ на директора
на РЗОК за утвърждаване/заверяване на протокол за скъпоструващ лекарствен продукт,
подадена по реда на АПК пред по-горестоя
щия административен орган – управителя
на НЗОК;
4. изготвя проекти на изисквания на НЗОК
при издаване на протоколи за лечение по
конкретни заболявания и групи лекарствени
продукти, както и предложения за изменение и/или допълнение на вече утвърдени
изисквания;
5. членове на Комисията, определени със
заповед на управителя на НЗОК, могат да
участват в съвместни проверки с контролните
органи на НЗОК/РЗОК на дейността на изпълнителите на медицинска помощ по издаване
на протоколи за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК.
Чл. 52. (1) С Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, който
подлежи на утвърждаване при условията на
този раздел, се предписват скъпоструващи
лекарствени продукти в случаите, предвидени
в НРД за медицинските дейности, за които
са налице следните условия:
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1. вк лючени са в приложение № 1 на
Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ и се заплащат
със средства от бюджета на НЗОК по реда на
наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
2. в приложение № 1 на ПЛС за тези лекарствени продукти е посочено, че се извършва
експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО;
3. издадено експертно становище по образец съгласно националния рамков договор за
медицинските дейности на специализираната
комисия съгласно амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване
на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти
по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 13) от приложение № 7 към чл. 1 от Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса.
(2) При издаването на протокол по ал. 1
се спазват изискванията за предписване, регламентирани в чл. 56 от ЗЗО и Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти. Протоколът с назначената терапия се попълва
електронно.
(3) Протокол по ал. 1 могат да издават:
1. специалисти по профила на заболяването,
работещи в лечебни заведения – изпълнители
на извънболнична помощ по договор с НЗОК;
2. специализирани комисии в лечебни заведения – изпълнители на болнична помощ
по договор с НЗОК;
3. специалисти по профила на заболяването,
работещи в ЛЗ – изпълнители на комплексно
диспансерно наблюдение.
(4) За определени лекарствени продукти по
ал. 1, за които в приложение № 1 на ПЛС е
посочено, че са включени със задължение за
проследяване на ефекта от терапията съгласно
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от
2013 г., протоколите се издават от специализираните комисии по ал. 3, т. 2 от съответните
посочени в ПЛС лечебни заведения.
(5) Обстоятелствата по ал. 4 стават част от
съответните изисквания по ал. 6 при издаване
на протоколи за провеждане на лечение по
конкретни заболявания и групи лекарствени
продукти.
(6) За скъпоструващите лекарствени продукти, за които се извършва експертиза по
чл. 78, т. 2 от ЗЗО, НЗОК и външни експерти,
специалисти по съответните заболявания, определени със заповед на управителя на НЗОК,
съвместно изготвят изисквания при издаване
на протоколи за провеждане на лечение по
конкретни заболявания и групи лекарствени
продукти по образец съгласно националния
рамков договор за медицинските дейности.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

(7) Изискванията по ал. 6 отговарят на
кратките характеристики на продуктите и
съдържат:
1. лечебното/ите заведение/я, в което се
диагностицира заболяването и което назначава
терапия с протокол по ал. 1 и извършва оценка
на ефективността на проведеното лечение;
2. ред за утвърждаване и заверяване на
протоколите с назначената терапия;
3. необходими документи;
4. лист за определяне на критериите при
издаване на протоколи;
5. лечебно-диагностичен алгоритъм;
6. периодичност на контролните прегледи;
7. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за
проследяване на ефективността на лечението.
(8) Изискванията по ал. 6 се утвърждават
от управителя на НЗОК след решение на НС
и предварително съгласуване с БЛС. Изискванията са задължителни за лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ по
договор с НЗОК.
(9) Всички промени в утвърдените изисквания се публикуват на официалната интернет
страница на НЗОК в срок не по-малък от 15
работни дни преди датата, от която влизат
в сила.
(10) Националната здравноосигурителна
каса чрез РЗОК уведомява изпълнителите на
медицинска помощ за промените в изискванията в срок не по-малък от 7 дни от влизане
в сила на съответните промени.
Чл. 53. (1) Съставът на комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО се
определя със заповед на управителя на НЗОК.
(2) Комисията се състои от председател,
седем постоянни членове и четирима резервни членове.
(3) При отсъствие на постоянен член на
комисията за конкретно заседание същият
се замества от резервен член, определен от
председателя на комисията.
(4) Председателят, постоянните членове и
резервните членове на комисията са служители
на ЦУ на НЗОК с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по професионално направление
„Медицина“ и/или „Фармация“.
(5) В заповедта по ал. 1 се определя секретар, който осигурява технически дейността є.
Чл. 54. (1) Комисията се подпомага от
външни експерти, които са лекари с придобити
специалности по профила на заболяванията на
лицата, чиито заявления комисията разглежда.
(2) Външните експерти се определят със
заповед на управителя на НЗОК по предложение на председателя на комисията.
(3) На всяко заседание на комисията участват външен/ни експерт/и по специалности,
съответстващи на профила на заболяванията
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на лицата, чиито молби се разглеждат. Всеки
външен експерт участва в заседание на комисията при вземане на решения с право на глас.
(4) Ежемесечно председателят на комиси ята определ я график на заседани ята и
външния(ите) експерт(и) по специалности
съобр азно профила на забол явани ята на
лицата, чиито заявления ще се разглеждат.
(5) В случаите, в които външен експерт
е възпрепятстван да участва в заседание на
комисията, се включва друг външен експерт
при условията и по реда на ал. 3 и 4.
(6) Управителят на НЗОК сключва договор
с всеки външен експерт за участията му в заседанията на комисията, в който се определят
правата и задълженията на страните.
(7) При необходимост комисията може да
изиска мнение или становище от служители
на НЗОК или от външни експерти извън състава на определените със заповедта по ал. 2
външни експерти.
Чл. 55. (1) Заседанията на комисията се
свикват и ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от определен от комисията член.
(2) При необходимост председателят на комисията може да свика извънредно заседание.
(3) Комисията провежда заседанията си в
присъствие на не по-малко от петима членове,
включително председателстващия заседанието, както и на най-малко един външен експерт
по профила на заболяванията на лицата, чиито
молби ще се разглеждат.
Чл. 56. (1) Заявлението за утвърждаване
на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, с който е назначена терапия със скъпоструващ лекарствен
продукт, за който се извършва експертиза
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО по реда на настоящия
правилник, се подава от ЗОЛ в РЗОК, на
територията на която лицето е осъществило
правото си на избор на общопрактикуващ
лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ.
(2) Когато ЗОЛ, на което е назначена
лекарствената терапия, е малолетно или е
поставено под пълно запрещение, заявлението по ал. 1 се подава и подписва от негов
родител, респ. настойник.
(3) Когато ЗОЛ, на което е назначена лекарствената терапия, е непълнолетно или е
поставено под ограничено запрещение, заявлението по ал. 1 се подписва освен от него и
от негов родител или попечител.
(4) Когато ЗОЛ, на което е назначена
лекарствената терапия, е непълнолетно или
малолетно лице, настанено по съдебен ред
извън семейството, и заявлението по ал. 1 не
може да бъде подадено и/или подписано от
родител, попечител или настойник, заявлението се подписва и подава от лице, на което са
възложени грижите за отглеждане на детето.
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(5) Когато непълнолетният или малолетният е настанен временно по административен
ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето,
заявлението по ал. 1 се подписва и подава
от директора на дирекция „Социално подпомагане“ или от упълномощено от него лице.
(6) При лица с психични разстройства и
установена неспособност за изразяване на
правно валидна воля заявлението по ал. 1
се подава от лицата, определени по реда на
чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето.
(7) Здравноосиг у рено лице, което има
право да подпише и подаде заявление, може
да упълномощи друго лице. В този случай
към заявлението се подава пълномощно в
оригинал или нотариално заверено копие на
пълномощното.
(8) Районната здравноосигурителна каса
изпраща подадените док у менти в Ц У на
НЗОК в срок до 5 дни, считано от датата на
постъпването им в РЗОК, ведно с писмено
становище по образец, утвърден от управителя на НЗОК, относно тяхната пълнота,
информация за здравноосигурителния статус
на лицето или за правото му да получи от
НЗОК лекарствени продукти за сметка на
чужда осигурителна институция (за лица,
осигурени в друга държава), данни за провеждано лечение до момента (ако е проведено
такова) и оригинал на предходния протокол с
изпълнени предписания по него (ако е издаден и утвърден такъв), данни за провеждано
лечение до момента (ако е проведено такова).
Чл. 57. (1) Към заявлението по чл. 56, ал. 1
се прилагат следните документи, необходими
за извършване на експертиза и утвърждаване
на издадения протокол:
1. медицинска документация, относима
към извършването на експертизата;
2. Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, с който е наз
начена терапия на ЗОЛ със скъпоструващ
лекарствен продукт, за който се извършва
експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО по реда на
настоящия правилник;
3. декларация за информирано съгласие
по образец съгласно съответните изисквания
по чл. 52, ал. 6;
4. декларация, че лицето е задължително
здравноосигурено в НЗОК и не се осигурява
в друга държава от ЕС/ЕИП/Конфедерация
Швейцария, респ. декларация, че лицето е
здравноосигурено в друга държава от ЕС/
ЕИП/Конфедерация Швейцария, но при получаване на медицинска помощ се ползва с
правата на осигурено в България лице съгласно правилата за координация на системите
за социална сигурност по смисъла на ЗЗО;
5. други документи извън посочените в
т. 1 – 4 в зависимост от заболяването на пациента и посочени в съответните утвърдени
изисквания на НЗОК при издаване на про-
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токоли за лечение по конкретни заболявания
и групи лекарствени продукти, публикувани
на официалната интернет страница на НЗОК:
www.nhif.bg.
(2) Всички документи по ал. 1, т. 1, 2 и 5
се подписват, подпечатват и регистрират от
лечебните заведения, издали протокола, по
съответния ред.
(3) В случай на необходимост комисията
може да изиска от заявителя/институция допълнителна информация – медицинска или за
здравноосигурителни вноски, извън изискуемите документи, за всеки отделен случай. До
представяне на изискваните документи срокът
за издаване на решение за утвърждаване/отказ
от утвърждаване на протокола спира да тече.
(4) В случаите, когато не са подадени
изиск уемите документи по ал. 1, както и при
непредставяне на допълнителната информация по ал. 3, комисията уведомява заявителя
чрез РЗОК и определя подходящ съобразно
заболяването срок за представянето им. До
представянето на необходимите документи
или информация срокът за издаване на решение за утвърждаване/отказ от утвърждаване
на протокола спира да тече. Комисията не
носи отговорност за събития, произтичащи от
забавеното предоставяне на документацията.
(5) Заявлението и придру жаващите го
изискуеми документи се разглеждат от комисията при условията и по реда на настоящия
правилник.
(6) Всеки утвърден по реда на настоящия
правилник протокол се заверява в съответната
РЗОК, като се регистрира с уникален номер
в интегрираната информационна система на
НЗОК.
(7) Районната здравноосигурителна каса
не заверява протоколи, които не са издадени
в утвърдения формат съгласно Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, не
са попълнени електронно или в които не са
попълнени всички реквизити. В този случай
протоколът се връща чрез ЗОЛ на специалиста/комисията, който го е издал.
Чл. 58. (1) Комисията разглежда заявления,
извършва експертиза и представя на управителя на НЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК, в срок до два месеца считано от
датата на подаване на документите в РЗОК,
когато на лицето не са отпускани до този
момент лекарствени продукти по протокол
за същото заболяване, заплащани напълно
или частично от НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 комисията
разглежда заявления, извършва експертиза и
представя на управителя на НЗОК проект на
решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, в 30-дневен срок
от постъпването на документите в НЗОК.
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Чл. 59. (1) Комисията взема решения за
всеки отделен случай с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове на
комисията и външните експерти за конкретното заседание.
(2) В случаите, когато някои от членовете
са гласували „против“, те излагат писмени
мотиви за това. Мотивите са неразделна част
от протокола, в който са отразени взетите
решения.
(3) Членовете на комисията не могат да се
въздържат от гласуване.
Чл. 60. (1) За всяко заседание комисията
изготвя отделни протоколи по утвърдените
изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и
групи лекарствени продукти. Всеки протокол
съдържа:
1. дата и място на провеждане на заседанието;
2. присъстващи членове на комисията и
външни експерти на конкретното заседание;
3. списък на постъпилите заявления;
4. поискана/получена допълнителна информация и/или становища в случаите, когато
комисията е преценила необходимостта от
такива;
5. решения на комисията по всяко заявление – относно неговата допустимост и
основателност;
6. мотивирани предложения до управителя на НЗОК по всяко заявление (случай)
за издаване на решение за утвърждаване/
отказ за утвърждаване на издаден Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК.
(2) Протоколът се подписва от всички
членове на комисията, участвали в конкретното заседание, от външните експерти и се
регистрира в деловодство в ЦУ на НЗОК.
Чл. 61. (1) Комисията проверява предпоставките за допустимостта на всяко заявление
по чл. 53, ал. 1 за утвърждаване на протокол:
1. липса на влязло в сила решение на управителя на НЗОК за утвърждаване/отказ от
утвърждаване на Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК за
същото лице, за същите лекарствени продукти
и за същия период;
2. л и пса на вися що а д м и н ис т рат и вно
производство, образувано по заявление за
утвърждаване на Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, за
същото лице, за същите лекарствени продукти
и за същия период, независимо дали е във
фазата на издаване решение на управителя на
НЗОК за утвърждаване/отказ за утвърждаване
на протокола или оспорване;
3. наличие на въпрос от компетентност на
друг орган, когато решението на управителя на
НЗОК за утвърждаване/отказ за утвърждаване
на протокола не може да бъде издадено без
предварителното решаване на този въпрос;
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4. дееспособност на заявителя;
5. наличие на правен интерес на ЗОЛ;
6. назначената на ЗОЛ терапия с лекарствения продукт се предписва с Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК и за нея се извършва експертиза
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО.
(2) Когато комисията установи, че заявлението по ал. 1 е допустимо, извършва
проверка на предпоставк ите за неговата
основателност:
1. лицето да е здравноосигурено в НЗОК
с непрекъснати здравноосигурителни права – за лицата, осигурени в НЗОК, или да
е лице, осигурено в друга държава членка/
държава от ЕИП/Конфедерация Швейцария,
което в Република България при получаване
на медицинска помощ се ползва с права на
българско здравноосигурено лице съгласно
правилата за координация на системите за
социална сигурност;
2. с издадения Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК е
предписан лекарствен продукт за домашно
лечение на територията на страната, който
отговаря на условията по чл. 52;
3. спазени са изискванията за предписване
на лекарствени продукти, регламентирани в
чл. 56 от ЗЗО и Наредба № 4 от 2009 г. за
условията и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти;
4. назначената терапия със съответния
лекарствен продукт в протокола отговаря на
съответните изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни
заболявания и групи лекарствени продукти;
5. наличие на всички изискуеми документи
и/или представените да отговарят на изискванията на НЗОК при издаване на протоколи
за лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
6. спазване на предписаната терапевтична
схема по одобрен протокол при постъпили
молби за следващ курс на лечение;
7. съгласно данни от информационната
система на НЗОК е установено, че ЗОЛ е
получило от аптека предписаните количества
от съответния лекарствен продукт за същото заболяване на база утвърден предходен
протокол;
8. спазване на общите изисквания на ЗЗО,
ЗЛПХМ, нормативните актове по прилагането
им, както и НРД, относно предписването на
лекарствени продукти, заплащани напълно
или частично от НЗОК.
(3) Отказ за утвърждаване и заверяване
на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК може да бъде направен с мотивирано решение на управителя
на НЗОК в случаите, когато не е налице една
или повече от предпоставките за основателност по ал. 2.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Чл. 62. (1) Комисията разглежда предписания с Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК
лекарствен продукт и има право да:
1. одобри предписаната терапия със съответния лекарствен продукт;
2. одобри предписаната терапия със съответния лекарствен продукт в представения
протокол със следните промени – количество
на лекарственото вещество, дневна (седмична)
доза, схема на приложение и срок на лечение;
3. не одобри предписаната терапия със
съответния лекарствен продукт, като посочи
основанията за това.
(2) Комисията няма право да заменя лекарствения продукт, назначен с Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК. Замяна на лекарствен продукт
се извършва само по медицински показания
по преценка на съответното лечебно заведение, издало протокола, и след информирано
съгласие на пациента.
Чл. 63. (1) Въз основа на всеки протокол и
отразените в него решения комисията изготвя
проект на мотивирано решение на управителя
на НЗОК, в което се посочват лицата, за които
се утвърждават съответните протоколи и на
които ще им бъдат отпуснати предписаните
лекарствени продукти за домашно лечение,
заплащани от НЗОК.
(2) При решение на комисията да не се
утвърди издаден протокол се изготвя проект
на решение на управителя на НЗОК за отказ
за утвърждаване на протокол по отношение
на конкретното ЗОЛ, в което се посочват
мотивите за отказа.
Чл. 64. Протоколите от всяко заседание с
приложени към него проекти на мотивирани
решения по чл. 63, ал. 1 и 2 се представят на
управителя в 3-дневен срок от изготвянето им.
Чл. 65. Членовете на комисията нямат
право да разпространяват данни, станали им
известни при или по повод участието им в
комисията.
Чл. 66. Управителят на НЗОК издава:
1. решение, в което се посочват лицата, на
които се утвърждават съответните протоколи
за отпускане на предписаните лекарствени
продукти за домашно лечение, заплащани от
НЗОК; в решението се включва разпореждане
за предварителното му изпълнение, за да се
осигури животът или здравето на лицата;
2. индивидуални мотивирани решения за
отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/
РЗОК – при липса на една или повече предпоставки за неговата основателност.
Чл. 67. (1) На основание решението по
чл. 66, т. 1 комисията вписва в издадения на
лицето Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК решението
за утвърждаване на протокола с посочване на
количеството на лекарствения продукт, запла-
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щан от НЗОК. Заверено копие от протокола
се прилага и съхранява в документацията,
формираща досието на лицето в ЦУ на НЗОК.
(2) В срок до 3 работни дни от датата на
издаване на решенията по чл. 66 в РЗОК се
изпращат:
1. препис-извлечение от решението по чл. 66,
т. 1 относно лицата от съответната РЗОК;
2. решенията за отказ по чл. 66, т. 2;
3. оригиналните протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК, в които е вписано решението за
утвърждаване на протокола за отпускане на
скъп лекарствен продукт, заплащан от НЗОК.
(3) В РЗОК, чрез която е подадено заявлението, ЗОЛ (пълномощник/представител)
получава срещу подпис оригиналния Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК, в който е вписано решението
на комисията или заповедта за отказ.
(4) При постъпило писмено искане от лицето на същото се предоставя заверено копие на
препис-извлечението на решенията по чл. 66.
(5) При невъзможност лицето да получи
документите по ал. 4 същите могат да се
предоставят на негов(а) съпруг(а), законен
представител, настойник, попечител или
друго изрично упълномощено лице срещу
представяне на съответен документ, доказващ
качеството на получателя.
Чл. 68. Назначаване на терапията с лекарствени продукти по Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК,
тяхното отпускане и заплащане се извършва
по ред и начин, установени в ЗЗО, ЗЛПХМ,
нормативните актове по тяхното прилагане,
както и в НРД.
Чл. 69. (1) Управителят издава решение, с
което прекратява действието по отношение на
дадено ЗОЛ на решението, с което е утвърден
Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК (когато протоколът е в
срок на валидност), и прекратява действието
на протокола в следните случаи:
1. смърт на ЗОЛ;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, включително и в
случаите на поява на нежелани лекарствени
реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина
за предписване и/или отпускане на лекарствения продукт в този правилник и/или в друг
относим подзаконов нормативен акт;
5. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице, за припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен
продукт, в различни РЗОК и/или НЗОК;
6. при изключване на скъпоструващия
лекарствен продукт, който е назначен с утвърдения протокол, от приложение № 1 на ПЛС;
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7. при прекратяване на заплащането от
НЗОК на скъпоструващия лекарствен продукт,
който е назначен с утвърдения протокол (по
желание на притежателя на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
или при недоговаряне на отстъпка, когато
продуктът подлежи на задължително централизирано договаряне на отстъпки съгласно
чл. 45, ал. 10 от ЗЗО);
8. при постъпила в НЗОК информация от
притежателя на разрешението за употреба/
негов упълномощен представител за липса или
недостиг на българския пазар на количества
от лекарствения продукт повече от 3 месеца
поради производствени или други причини/
проблеми.
(2) Решението по ал. 1 за прекратяване
действието на решението за утвърждаване
на протокола по отношение на ЗОЛ и за
прекратяване действието на самия протокол
влиза в сила от датата на издаването му. Екземпляри от решението се връчват на ЗОЛ (с
изключение на случаите по ал. 1, т. 1) и на
съответната РЗОК.
(3) При изгубване, повреждане или унищожаване на протокола не се предоставя копие
на лицето. В тези случаи комисията служебно съставя нов протокол за остатъчния срок
съобразно назначената терапия.
Чл. 70. (1) В ЦУ на НЗОК се съхранява и
обработва информация за ЗОЛ, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на този правилник и при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
(2) Ежемесечно секретарят на комисията
изготвя справка за броя на ЗОЛ, за които е
разрешено отпускането на скъпи лекарствени
продукти, и за прогнозния размер на средствата за предоставяне на съответното лечение.
Чл. 71. Информация за движението на
протоколите, разглеж дани от комиси ята,
се предоставя само в съответната РЗОК на
лицето (или на негов родител/настойник/
попечител/пълномощник) срещу документ
за самоличност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до един месец от влизането в
сила на правилника управителят утвърждава
длъжностно разписание на служителите в
НЗОК.
§ 2. НЗОК разглежда документи на деца,
кандидатствали до 31.03.2019 г. в Център „Фонд
за лечение на деца“ към МЗ за финансиране
на лечението им в държави от ЕС/ЕИП/Конфедерация Швейцария, свързано с прилагане
на действащото европейско законодателство
за координация на системите за социална
сигурност (разрешения и формуляри S2 за
планово лечение в ЕС).
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§ 3. Този правилник се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и отменя Правилника за
устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 79 от
2013 г.; доп., бр. 104 от 2018 г.).
§ 4. Правилникът е приет от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-9
от 7.02.2019 г. и влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 35, т. 5 и § 2, които влизат
в сила от 1.04.2019 г.
Председател на Надзорния съвет:
Жени Начева
Приложение
към чл. 19, ал. 3 и 4
Административно звено

Численост –
брой 2267

в това число:
Централно управление

331

в това число:
Управител

1

Подуправител

1

Главен секретар

1

Дирекция „Вътрешен одит“

11

Инспекторат

10

Длъжностно лице по защита на
личните данни

1

Финансови контрольори

2

Обща администрация

92

в това число:
Дирекция „Правна“

11

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

15

Дирекция „Обществени поръчки
и управление на собствеността“

29

Дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“

23

Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

14

Специализирана администрация

212

в това число:
Дирек ци я „Конт рол на медицинската, денталната помощ и
лекарства“

37

Дирекция „Методология на медицинските дейности и на денталните дейности“

27

Дирекция „Договаряне на лекарствени прод у кти, медицинск и
изделия и отстъпки“

34
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Административно звено

Численост –
брой 2267

Дирекция „Бюджет и финансови
параметри“

33

Дирекция „Информационни технологии и системи за здравно
осигурителни плащания“

28

Дирекция „Лечение в чужбина
и координация на системите за
социална сигурност“

33

Дирекция „Анализ, планиране и
прогнози на дейността на НЗОК“

20

Териториални поделения

1936

1380

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8121з-194
от 21 февруари 2019 г.

за определяне на реда за взаимодействие
по обмен на информация, анализиране на
пътнотранспортните произшествия с участие
на деца и набелязване на мерки за тяхното
ограничаване и намаляване на последствията
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за взаимодействие между Министерството на
вътрешните работи (МВР) и Министерството
на образованието и науката (МОН) по обмен
на информация и анализиране на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с у частие
на деца и набелязване на мерки за тяхното
ограничаване и намаляване на последствията.
(2) Анализът на ПТП с участието на деца
се извършва във връзка с набелязване на
мерки за ограничаване на ПТП и намаляване
на последствията от тях.
(3) Мерките за ограничаване и намаляване
на последствията от ПТП с участие на деца по
тази наредба може да се прилагат и от други
министерства, агенции и органи, осъществяващи дейности за ограничаване и намаляване
на последствията от ПТП с участие на деца,
извън посочените в тази наредба, както и от
други организации.
Чл. 2. Целта на тази наредба е да се създадат условия за:
1. безопасно движение на децата по пътищата извън населените места, отворени за
обществено ползване, и по улиците в населените места;
2. безопасност на децата при участието им в
организирани дейности на обществени места;

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

3. ограничаване броя на ПТП с участието
на деца и на пътнотранспортния травматизъм;
4. оптимизиране на процесите за възпитание
и обучение по безопасност на движението по
пътищата (БДП) в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно
развитие (ЦПЛР) и Националния дворец на
децата (НДД);
5. установяване и обезопасяване на пътните
участъци с потенциална опасност от настъпване на ПТП с деца;
6. изпълнение на програми или проекти
и за провеждане на кампании, инициативи
и други дейности, насочени към детската
безопасност при движението по пътищата.
Чл. 3. Изискванията на тази наредба се
прилагат при:
1. изготвяне от структурите на МВР на
справки за ПТП с участието на деца по вид
и показатели, които се съдържат в Автоматизираната информационна система „Пътна
полиция“ на МВР, подсистема ПТП, и в нейния
Справочен модул;
2. ана лизи ране на данни те за ПТП с
участието на деца и изготвяне на доклади от
структурите на МВР и от административните звена в МОН, определени със заповед на
министъра на образованието и науката;
3. предоставяне на изготвените документи
по т. 1 и 2 в определените срокове и до адресатите, посочени в тази наредба;
4. реализиране на мерки за ограничаването
на ПТП с участието на деца и за намаляването
на последствията от тях.
Раздел ІI
Изисквания към информацията за пътно
транспортни произшествия с участието на
деца. Ред за взаимодействие при обмен на
информацията
Чл. 4. (1) Министерството на вътрешните
работи предоставя на МОН информация за
ПТП със загинали и/или ранени деца до навършване на 18-годишна възраст.
(2) Министерството на образованието и
науката предоставя на МВР обобщена справка за осъществената дейност във връзка с
ограничаване на ПТП с участието на деца
от групите за задължително предучилищно
образование в детските градини или училищата и за учениците.
Чл. 5. (1) Информацията по чл. 4, ал. 1 се
използва за изготвянето на справки, доклади и
анализи за състоянието на пътнотранспортния
травматизъм с деца, както и за планиране на
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
мерки за ограничаване на ПТП с участието
на деца и намаляване на последствията.
(2) Справките, докладите и анализите по
ал. 1 се използват от учителите при обучението и възпитанието в часовете по БДП и се
представят пред децата по начин, съобразен
с възрастта им.
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(3) Справките, докладите и анализите по
ал. 1 се използват в процеса на обучение за
придобиване на квалификация от учители по
утвърдена от МОН методика на преподаване по
БДП и за периодично обучение на учителите,
осъществяващи обучението и възпитанието
на децата по БДП, както и за обучението на
директорите на детски градини, училища,
ЦПЛР, НДД и на членовете на училищните
комисии по БДП (УКБДП).
Чл. 6. (1) Обменът на информация между
МВР и МОН се осъществява на национално
и областно ниво.
(2) На национално ниво обменът на информация се осъществява между Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП) на МВР и
административни звена в МОН, определени
със заповед на министъра на образованието
и науката.
(3) На областно ниво обменът на информация се осъществява меж ду областните
дирекции на МВР (ОДМВР) и съответното регионално управление по образованието (РУО).
Чл. 7. (1) Информацията по чл. 4, ал. 1 се
изготвя от МВР за шестмесечие и за годината.
(2) От ОДМВР информацията се предоставя на ГДНП и на съответното РУО за всяко
шестмесечие в срок до 10-о число на месеца,
следващ шестмесечието.
(3) При промяна в информацията след срока
по ал. 2 ОДМВР уведомява ГДНП и съответното РУО в срок до 7 дни от узнаването на
обстоятелствата за промяната.
(4) В срок до 20-о число на месеца, следващ
шестмесечието, ГДНП предоставя обобщената
информация по чл. 4, ал. 1 на ОДМВР и на
МОН за ползване.
(5) В срок до 20 февруари ГДНП предоставя обобщената информация по чл. 4, ал. 1
за предходната календарна година на ОДМВР
и на МОН.
(6) Информацията по ал. 5 се предоставя
от ОДМВР на районните управления (РУ) в
срок до 3 работни дни от получаването є от
ГДНП.
(7) Информацията по чл. 4, ал. 1 се препраща от МОН на всички РУО в срок до 3
работни дни от получаването є от ГДНП.
(8) Получената информация по ал. 7 се
предоставя от съответното РУО на кметовете на общини в срок до 3 работни дни от
получаването є от МОН.
Чл. 8. (1) Информацията по чл. 4, ал. 1,
която ГДНП предоставя на МОН, съдържа
данни за:
1. броя на ПТП с участието на деца и броя
на загиналите и ранените при тях деца по области и по населени и извън населени места;
2. мястото на настъпване на ПТП (кръстовище, в района на детска градина, училище,
ЦПЛР, НДД, в близост до детска площадка
и др.);
3. вида на участника в ПТП – дете-водач,
дете-пътник, дете-пешеходец;
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4. възрастта на децата – участници в ПТП,
групирани, както следва:
а) от навършени три до навършване на
шест години;
б) от навършени шест до навършване на
дванадесет години;
в) от навършени дванадесет до навършване
на шестнадесет години;
г) от навършени шестнадесет до навършване на осемнадесет години;
5. правоспособност та на детето-водач,
участник в ПТП;
6. пътното превозно средство, в което е
било детето при настъпването на ПТП – вид,
собственост, от кого е управлявано, училищен
превоз, случаен превоз и др.;
7. използването на обезопасителни средства
или системи, с които е оборудвано моторното превозно средство (МПС), в което е било
детето при настъпването на ПТП;
8. употреба на алкохол и/или наркотични
вещества, или техни аналози от детето-водач;
9. останалите участници в ПТП с деца и
тяхната връзка с пострадалите деца (роднински
връзки, близки и познати на семейството, в
приятелски отношения, във взаимоотношения
с участници в образователния процес – съученици, учители, други педагогически специалисти или лица от непедагогическия персонал
в училището и др.);
10. месеца, деня от седмицата, часа на
настъпване на ПТП и последиците за детето
от ПТП.
(2) Изготвената информаци я по а л. 1,
т. 1 – 9 се предоставя на МОН съгласно
образеца по приложение № 1, а по ал. 1,
т. 10 – съгласно образеца по приложение № 2.
Чл. 9. (1) Обобщената справка по чл. 4,
ал. 2 се изготвя от административните звена
в МОН, определени със заповед на министъра на образованието и науката, въз основа
на предоставени от всички РУО справки за
шестмесечие и за годината за осъществената
дейност във връзка с ограничаване на ПТП с
участието на деца – обща и/или индивидуална
превенция с деца и родители, настойници,
попечители или други лица, които полагат
грижи за деца.
(2) Изготвената обобщена справка по ал. 1
се предоставя на ГДНП на шестмесечие и за
годината.
Чл. 10. (1) Ежегодно до края на месец
октомври изготвената от административните звена в МОН, определени със заповед
на министъра на образованието и науката,
информация за броя на децата, които се отглеждат, обучават, възпитават и социализират
в детските градини, училищата и ЦПЛР, се
предоставя от МОН на ГДНП.
(2) Информацията по ал. 1 включва данни
по области в съответствие с административно-териториалното деление на страната за
общия брой на децата в групите за задължи-
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телно предучилищно образование в детските
градини и училищата, ЦПЛР и на учениците,
разпределени според етапите за придобиване
на основно и средно образование, и по класове.
(3) Изготвената от административните звена
в МОН, определени със заповед на министъра
на образованието и науката, информация по
ал. 1 се предоставя от МОН на ГДНП съгласно
образеца по приложение № 3.
(4) Информацията по ал. 3 се препраща от
ГДНП на ОДМВР в срок до 3 работни дни
от получаването є.
Чл. 11. Информацията и обобщената справка по чл. 4, както и информацията по чл. 10
се обменят по електронен път между структурите на МВР, административните звена в
МОН, определени със заповед на министъра
на образованието и науката, и РУО на служебни електронни адреси, определени от
ръководителите на съответните структури и
административните звена.
Раздел III
Изисквания към анализа на пътнотранспорт
ни произшествия с участието на деца
Чл. 12. Анализирането на ПТП с участието
на деца се извършва от ГДНП и от административните звена в МОН, определени със
заповед на министъра на образованието и
науката, въз основа на информацията и на
обобщената справка по чл. 4.
Чл. 13. Анализите на ПТП с участието
на деца се изготвят за шестмесечието и за
годината и се обменят в седемдневен срок от
изготвянето им.
Чл. 14. Анализите на ПТП с участието
на деца се обменят по реда на чл. 11 между
структурите на МВР, административните звена
в МОН, определени със заповед на министъра
на образованието и науката, и РУО.
Чл. 15. Анализът, изготвен от ГДНП, се
публикува на страницата на МВР в интернет, а
анализът, изготвен от административните звена
в МОН, определени със заповед на министъра
на образованието и науката – на страницата
на МОН в интернет, в подходящ обем и при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни по отношение на данните
за лицата в срок до 10 дни от изготвянето им.
Чл. 16. Целите, които трябва да бъдат
постигнати при разработване на анализа на
МВР, са:
1. определяне на основните причини за
настъпването на ПТП с деца;
2. определяне на видовете нарушения,
допуснати от възрастните участници в движението по пътищата, довели до ПТП с деца;
3. определяне на видовете нарушени я,
допуснати от децата като участници в движението по пътищата;
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4. описание на състоянието на децата при
настъпването на ПТП, в т.ч. установено управление на МПС след употреба на алкохол и/
или наркотични вещества или техни аналози;
5. к ласифициране на слу чаите спрямо
тяхната квалификация като административно
нарушение или престъпление;
6. осъществяване на контрол по реализирането на административнонаказателна
и наказателна отговорност спрямо непълнолетни неправоспособни водачи на МПС,
навършили 16, но ненавършили 18 години, и
на административнонаказателна отговорност
спрямо родители, попечители или настойници на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за
административните нарушения и наказания;
7. проследяване на характерните случаи
на ПТП с участието на деца;
8. проследяване на динамиката и тенденции
те на пътнотранспортния травматизъм с деца;
9. предлагане на мерки за повишаване
качеството на обучение по БДП в детските
градини и училищата, ЦПЛР и НДД и за
правилно насочване на дейността на компетентните органи, осъществяващи контрол по
Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и
Закона за пътищата.
Чл. 17. Целите, които трябва да бъдат
постигнати при разработване на анализа на
МОН, са:
1. повишаване качеството на обучение и
възпитание на децата по БДП и на качеството на обучение на учителите, директорите
и членовете на УКБДП;
2. повишаване качеството на осигурявания
обществен превоз на деца;
3. повишаване нивото на защитеност на
децата, осигурена от техните учители, възпитатели, други педагогически специалисти
или лица от непедагогическия персонал в
училището, при движение по пътищата.
Чл. 18. Въз основа на анализите на ПТП
с участието на деца на национално ниво от
ГДНП и от длъжностните лица от административните звена в МОН, определени със
заповед на министъра на образованието и
науката, се определят основните насоки за:
1. обучението по БДП в дългосрочен план;
2. планиране на превантивни кампании
по БДП в детски градини, училища, ЦПЛР
и НДД;
3. подобряване на системите за сигурност в
районите на детски градини, училища, ЦПЛР,
НДД и на участъците, в които са настъпили
ПТП с деца.
Раздел IV
Мерки за ограничаване на пътнотранспортни
произшествия с участието на деца и намаля
ване на последствията
Чл. 19. Мерките за ограничаване на ПТП
с участието на деца и намаляване на последствията се разработват въз основа на ана-
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лизите на ПТП с участието на деца и целят
превенция на поведението на: децата – участ
ници в движението по пътищата; родителите,
настойниците, попечителите, лицата, които
полагат грижи за деца, и другите участници
в движението по пътищата.
Чл. 20. Според обхвата на приложението
им мерките за ограничаване на ПТП с участието на деца и намаляване на последствията
са национални и териториални.
Чл. 21. (1) Национални са мерките, прилагани на територията на цялата страна или на
територията на повече от една област.
(2) Националните мерки се планират и
организират от МВР и/или от МОН.
(3) При реализирането на национални мерки
като партньори може да бъдат привличани
органи на държавната власт и на местното
самоуправление, неправителствени организации, сдружения, асоциации, представителни
организации на работодателите на национално
равнище, браншови и отраслови организации на работодателите, родители, граждани,
известни личности с изразено влияние над
подрастващите и др.
(4) Националните мерки по ал. 2 са задължителни за изпълнение от включените в тях
структури на МВР и/или административни
звена в МОН, определени със заповед на
министъра на образованието и науката.
Ч л. 22. (1) Тери т ориа л н и са мерк и т е,
прилагани на територията на една ОДМВР
и/или на едно РУО.
(2) Териториалните мерки се планират и
организират от ОДМВР и/или от РУО.
(3) При реализирането на териториални
мерки като партньори може да бъдат привличани органи на държавната власт и на
местното самоуправление, неправителствени
организации, сдружения, асоциации, представителни организации на работодателите,
браншови и отраслови организации на работодателите, родители, отделни граждани,
известни личности с изразено влияние над
подрастващите и др.
(4) Териториалните мерки по ал. 2 са задължителни за изпълнение от структурите на
МВР и/или административни звена в МОН,
определени със заповед на министъра на образованието и науката, които ги организират.
Чл. 23. Според времето за разработване и
приложение мерките са традиционни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.
Чл. 24. (1) Традиционни са мерките, които
са разработени и успешно са прилагани в
продължение на три и повече последователни
години и са се утвърдили като добра практика
на МВР или МОН.
(2) Традиционните мерки се реализират от
структурите на МВР и/или от административните звена в МОН, определени със заповед
на министъра на образованието и науката.
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Чл. 25. Краткосрочни мерки се разработват и изпълняват през учебната година при
възникнала необходимост на национално или
областно ниво по преценка и писмено указание
на ръководителя на съответната структура на
МВР или по преценка на ръководителя на
административно звено в МОН, определено
със заповед на министъра на образованието
и науката, или на началника на РУО.
Чл. 26. (1) Средносрочни мерки се разработват от МВР при настъпило влошаване на
данните за броя на възникналите ПТП и на
загиналите и ранените при тях деца и се изпълняват за срок не по-малък от три години.
(2) Средносрочни мерки се разработват от
административни звена в МОН, определени
със заповед на министъра на образованието
и науката, след анализ на данните за броя на
възникналите ПТП и на загиналите и ранените
при тях деца от групите за задължително пред
училищно образование на детските градини
или училищата или ученици и се изпълняват
за срок не по-малък от три години.
(3) За изп ъ лнениет о на средносрочни
мерки се разработват програма и планове
за всяка година.
Чл. 27. (1) Дългосрочни мерки се разработват от МВР при настъпило трайно влошаване
на данните за броя на възникналите ПТП и
на загиналите и ранените при тях деца и се
изпълняват за срок не по-малък от пет години.
(2) Дългосрочни мерки се разработват от
административни звена в МОН, определени
със заповед на министъра на образованието
и науката, при трайно настъпило влошаване
на данните за броя на възникналите ПТП
и на загиналите и ранените при тях деца
от групите за задължително предучилищно
образование на детските градини или училищата или ученици и се изпълняват за срок не
по-малък от пет години.
(3) За изпълнението на дългосрочните
мерки се разработват стратегия, програма и
планове за всяка година.
Чл. 28. (1) Мерките за ограничаване на ПТП
с деца и на последствията от тях включват
контрол за спазване на ЗДвП, издаване на
протоколи за предупреждения и разпореждания, извършване на проверки, провеждане
на обучения, семинари, акции, кампании,
учебни лагери, състезания, викторини, беседи
и психологически тренинги, предназначени
за децата от групите за задължително пред
училищно образование в детските градини
и училищата, ЦПЛР, НДД и за учениците.
(2) За предприемане на мерки и действия
за ограничаване на причините и условията
за възникване на ПТП с деца полицейските
органи сигнализират отговорните институции.
За ПТП с участието на деца полицейските
органи уведомяват родителите, настойниците,
попечителите, лицата, които полагат грижи
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за деца, а в предвидените от закона случаи
прилагат спрямо тях административнонаказателна отговорност.
(3) За ПТП с участието на деца от групите
за задължително предучилищно образование
на детските градини или училищата или на
ученици директорите на детските градини,
на училищата, на ЦПЛР и на НДД сигнализират началника на съответното РУО, а при
необходимост – органите на МВР, и уведомяват родителите, настойниците, попечителите
и лицата, които полагат грижи за деца, с
цел предприемане на мерки и действия за
ограничаване на причините и условията за
възникване на ПТП с деца.
Раздел V
Контрол
Чл. 29. (1) Контролът по обмена на информацията по чл. 4 и анализирането на ПТП с
участието на деца по чл. 12 се осъществява
на национално и областно ниво.
(2) На национално ниво контролът се осъществява от професионалното ръководство
на МВР и от министъра на образованието и
науката или оправомощено от него длъжностно
лице, а на областно – от директора на ГДНП
и от началниците на РУО.
Чл. 30. Контролът върху публикуването на
анализите по чл. 15 за МВР се осъществява от
директора на ГДНП, а за МОН – съответно от
ръководителите на административни звена в
МОН, определени със заповед на министъра
на образованието и науката.
Чл. 31. Контролът по реализирането на
мерките за ограничаване на ПТП с участието
на деца и на последствията от тях на национално ниво се осъществява съответно от
директора на ГДНП и от длъжностни лица от
административни звена в МОН, определени
със заповед на министъра на образованието и
науката, а на областно ниво – от директорите
на ОДМВР и от началниците на РУО.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Деца“ са децата, записани в групите
за задължително предучилищно възпитание
в детските градини или училищата, както
и учениците по смисъла на чл. 173, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното
образование до навършването на 18-годишна
възраст.
2. „Индивидуална превенция“ е комплекс
от превантивни мерки и дейности, насочени
към конкретно лице, което има отношение към
настъпването на ПТП с деца, с цел промяна
на нагласите и поведението, подобряване на
възпитанието и осигуряване на психологически
здрава среда за живот на децата.
3. „Обща превенция“ е комплекс от превантивни мерки и мероприятия за установяване,
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ограничаване и отстраняване на причините
и условията, водещи до настъпване на ПТП
с деца.
4. „Пътнот ранспортен т равматизъм“ е
причиняването на психически или физически
травми или на загуба на живот на участници
в движението по пътищата при пътнотранспортни произшествия.
5. „Трайно настъпило влошаване на данните
за броя на възникналите ПТП и на загиналите
и ранените при тях деца“ е налице, когато в
продължение на не по-малко от три години е
отчетено увеличение в броя на възникналите
ПТП и на загиналите и ранените при тях деца.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 170в от Закона за движението по пътищата.
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Министър на образованието и науката:
Красимир Вълчев
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
СПРАВКА
за извършената дейност в ОДМВР – ………………,
за периода от ……..….. до ……..….. 20 ………… г.
Информация по чл. 8, ал. 1,
№
Брой
т. 1 – 9
по
(само
(не се променя съдържанието на
ред
цифри)
редовете)
1.

Общ брой ТПТП със загинали и
ранени деца в населени и извън
населени места

2.

Общ брой загинали и ранени деца
в населени и извън населени места
(сбора от 2.1 и 2.2) ОБЩО:

2.1.

брой загинали деца в населени и
извън населени места

2.2.

брой ранени деца в населени и
извън населени места

3.

Общ брой загинали и ранени деца в
населено място (сбора от 3.1 и 3.2)

3.1.

брой загинали деца в населени
места

3.2. брой ранени деца в населени места
4.

Общ брой загинали и ранени деца
извън населено място (сбора от
4.1 и 4.2)

4.1.

брой загинали деца извън населени
места

4.2.

брой ранени деца извън населени
места

5.

Място на настъпване на ПТП

5.1. в района на кръстовище
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Информация по чл. 8, ал. 1,
№
Брой
т. 1 – 9
по
(само
(не се променя съдържанието на
ред
цифри)
редовете)
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Информация по чл. 8, ал. 1,
№
Брой
т. 1 – 9
по
(само
(не се променя съдържанието на
ред
цифри)
редовете)

5.2. в района на детска градина

роднина

5.3. в района на училище

приятел

5.4. в района на ЦПЛР, НДД

детска градина/училище/ЦПЛР/НДД

5.5. в близост до детска площадка

община

5.6. на пешеходна пътека

фирма за автобусни превози

5.7.

фирма

в района на спирка на междуградски/градски транспорт

5.8. друго (описва се)
6.

друга (описва се)
9.3. От кого е управлявано ППС

Вид на участник в ПТП – дете

собственика – дете

6.1. дете-водач

собственика – родител

6.2. дете-пътник

собственика – трето лице

6.3. дете-пешеходец

лице, което не е собственик

7.

Възраст на децата – участници в ПТП

7.1.

от навършени 3 до навършване на
6 години

7.2.

от навършени 6 до навършване на
12 години

7.3.

от навършени 12 до навършване
на 16 години

7.4.

от навършени 16 до навършване
на 18 години

8.

Правоспособност на детето-водач, участник
в ПТП (брой)

водач на служебно моторно превозно
средство (МПС)
друг (описва се)
Използвани обезопасителни средства или
10. системи, с които е оборудвано МПС, в което
е било детето при настъпването на ПТП
да
не
11.

Употреба на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози от детето-водач

8.1. правоспособно

да

8.2. неправоспособно

не

8.3. не се изисква правоспособност
9.

Данни за пътното превозно средство (ППС),
в което е било детето при настъпването
на ПТП

9.1. Вид на ППС

Данни за други пострадали в ПТП – връзка
с пострадалите деца
майка
баща
брат

велосипед

сестра

мотопед

роднина

мотоциклет

приятел на семейството

лек автомобил

при ятел на детето, пост радало
при ПТП

автобус
АТВ
друг (описва се)
9.2.

12.

съученик (пълнолетен)
учител

Собственост на ППС, в което е било детето
при настъпването на ПТП

други педагогически специалисти
или лица от непедагогическ и я
персонал в училището

детето

без връзка

родител

друго (описва се)

Общ
брой
деца в
ЦПЛР

Общ брой ученици до 18 навършени години от
1 до 12 клас

Ден от седмицата, в
който е настъпило
ПТП

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 3

Дата на настъпване
на ПТП
(дд/мм/гггг)
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Област

Общ брой деца в групите за задължително
преду чилищно образование в детските градини и в училищата

шести клас
пети клас
четвърти
клас

трети клас

втори клас

първи клас

Ученици от
Ученици в про- Ученици от първи
втори гимнаУченици в начален етап гимназиален етап гимназиален етап
зиален етап на
на основно образование на основно обра- на средно образосредно образозование
вание
вание

ранен

Час на настъпване
на ПТП

седми клас

загинал

Последици

осми клас

Категория участник в
ПТП (дете-водач,
дете-пътник, детепешеходец)

девети клас

Място на настъпване
на ПТП

десети клас

№ по
ред

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2

единадесети
клас

ДЪРЖАВЕН
дванадесети
клас
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 15 февруари 2019 г.
за условията и реда за обучение на канди
датите за придобиване на правоспособност
за работа със земеделска и горска техника
и условията и реда за издаване на удосто
верение за регистрация на учебни форми за
тяхното обучение
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност
за работа със земеделска и горска техника
(техника);
2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми за извършване на
обучение за придобиване на правоспособност
за работа с техника;
3. осъществяване на контрол за дейностите
по т. 1 и 2;
4. информацията, която се включва в регистъра по чл. 7 от Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника
(ЗРКЗГТ) относно:
а) регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност
за работа с нея;
б) лицата, които притежават разрешение за
теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност
за работа с техника;
в) преподавателите, извършващи обучение
на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.
Чл. 2. (1) Обу чението за при добиване
на правоспособност за работа с техника се
извършва от учебни форми, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от
министъра на земеделието, храните и горите
при условията и по реда на тази наредба. За
извършване на обучението се регистрират
лицата по чл. 13б, ал. 2 от ЗРКЗГТ.
(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба,
в съответствие с изискванията на учебната
документация за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа с
техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.
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Г л а в а

в т о р а

УС ЛОВИ Я И РЕ Д ЗА ОБУ Ч ЕН И Е Н А
К АНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРА ВОСПОСОБНОСТ ЗА РА БОТА С ЪС
ЗЕМЕДЕЛСК А И ГОРСК А ТЕХНИК А
Раздел I
Изисквания към учебния център
Чл. 3. Учебният център трябва да има
учебен кабинет, офис и санитарно помещение.
Чл. 4. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, отговаря на следните изисквания:
1. със светла височина на помещението не
по-малка от 2,40 м и има осигурена естествена
светлина през деня и изкуствено осветление
вечер, а за помещения за практическо обучение – и с необходимата вентилация;
2. да позволява поддържането на температура не по-ниска от 18 °С;
3. с осигурени не по-малко от 1,5 кв. м
площ от помещението за всеки обучаван, като
общата площ на помещението не може да е
по-малка от 30 кв. м;
4. да е осигурен свободен достъп по време
на обучението и изпитите;
5. да е оборудван с технически средства
за провеждане на обучението с дидактически
материали, учебно-технически средства за
онагледяване на учебния процес съгласно
изискванията на учебната документация за
съответната категория.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
2. работно място (чин, маса) за всеки обучаван, където той може да пише и работи с
учебните помагала.
Чл. 5. (1) Помещението, използвано за
офис на учебната форма, трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. има площ не по-малко от 9 кв. м;
2. има естествена светлина през деня;
3. на входната врата да е обявено работното време;
4. да е осигурен свободен достъп в обявеното работно време.
(2) В помещението, използвано за офис, на
видимо място трябва да е поставено копие на
удостоверението за регистрация на учебната
форма за извършване на обучение, списък с
преподавателите и категориите, за които се
извършва обучението, списък на учебната
техника, съдържащ марката и модела на
техниката, и списък с цените за извършване
на обучението.
Раздел IІ
Изисквания към учебните площадки и
полигони
Чл. 6. (1) Учебните площадки и полигони са с форма и размери, които позволяват
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извършване на практическите упражнения,
определени в учебната документация за съответната категория.
(2) Учебните площадки са с разположение,
размери и обезопасеност, отговарящи на
всички изисквания за безопасност при работа
със съответния вид техника при създаване на
машинно-тракторни агрегати за движение на
заден ход, паркиране, захождане за прикачване
на агрегати и транспорт с прикачени агрегати.
(3) Учебните полигони (земеделска земя)
са с разположение, размери и обезопасеност,
отговарящи на всички изисквания за пожарна
безопасност при работа със съответния вид
техника.
Раздел IІІ
Изисквания към учебната техника
Чл. 7. Учебната форма трябва да разполага с техника съгласно приложение № 1 за
провеждане на практическото обучение за
придобиване на правоспособност за работа с
техника за съответната категория.
Раздел IV
Изисквания към преподавателите
Чл. 8. Преподавател по теоретично и/или
практическо обучение може да бъде лице
с придобита степен на висше образование
по една от специалностите съгласно списъка по приложение № 2, който притежава
свидетелство за правоспособност за работа
със земеделска и горска техника съобразно
категорията, за която провежда обучението.
Чл. 9. Преподавателят по теоретично и/
или практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа с
техника е длъжен:
1. да спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа
с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ при
извършване на обучението;
2. да води документите във връзка с обучението;
3. своевременно да вписва данните в документите във връзка с обучението;
4. при провеждане на обучението да спазва
изискванията за:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното
обучение;
в) продължителността на учебните часове.
Раздел V
Изисквания към учебната документация
Ч л. 10. (1) Учебната док у мен тац и я за
придобиване на правоспособност за работа с
техниката се изготвя от комисията по чл. 17,
ал. 1 и се предоставя на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване
със заповед.
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(2) Обучението на ученици в професионална
паралелка се извършва по учебен план и учебни програми за професията и специалността.
Раздел VІ
Изисквания към лицата, които кандидатстват
за придобиване на правоспособност за работа
с техниката
Чл. 11. (1) Условията, на които следва да
отговарят лицата за придобиване на право
способност за работа с техниката, са:
1. за категория Твк и Твк-З:
а) навършени 18 години;
б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);
в) завършено теоретично и практическо
обучение в учебна форма;
г) завършено основно образование;
2. за категория Твк-Г и Твк-М:
а) придобита правоспособност за работа с
техника – категория Твк;
б) завършено теоретично и практическо
обучение в учебна форма;
3. за категория Тпс:
а) навършени 18 години;
б) завършено теоретично и практическо
обучение в учебна форма;
в) завършено основно образование.
(2) Лицата, на които е наложено наказание
„временно лишаване от правоспособност“
по чл. 18, ал. 2 от ЗРКЗГТ, преминават теоретично обучение и практическо обучение в
учебна форма.
Раздел VІІ
Изисквания към лицата, притежаващи удос
товерение за регистрация за теоретично и
практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа
с техниката
Чл. 12. (1) Кандидатите за придобиване
на правоспособност за работа с техниката се
записват от учебните форми в регистрацион
на книга.
(2) При записване в регистрационната
книга на кандидатите се издава книжка за
обучение, която се заверява с подпис и печат
на учебната форма.
(3) Завършването на теоретичното и практическото обучение от кандидата се удостоверява
с подпис на съответния/ите преподавател/и
в книжката за обучение.
(4) Регистрационната книга по ал. 1 се
съхранява 10 години от датата на издаване
на последната к ни ж ка за обу чение. При
прекратяване дейността на учебната форма
регистрационната книга се предава в съответната областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по
адреса на съдебната регистрация, съответно
търговската регистрация – за юридическите
лица и едноличните търговци.
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Ч л. 13. (1) Теоре т и ч но т о обу чен ие се
провежда с предварително определена група. За провеждане на обучението учебната
форма изготвя месечен график на занятията
в кабинета по теоретично обучение съгласно
изискванията на учебната документация за
обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за работа със земеделска и
горска техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.
(2) Преди започване на обучението по ал. 1
учебната форма писмено уведомява комисията
по чл. 17, ал. 1 за датите на началото и края
на провежданото обучение.
Чл. 14. Лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за теоретично и практичес
ко обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за работа с техника, са
длъжни да:
1. осигурят провеждането на обучението на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката в съответствие с
условията и реда, определени в тази наредба
и учебната документация по чл. 13в, ал. 1 от
ЗРКЗГТ;
2. не допускат извършването на обучение
на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника:
а) в помещение, което не отговаря на
изискванията, определени в чл. 4;
б) която не отговаря на изискванията,
определени в чл. 7;
в) от преподавател, който не отговаря на
изискванията, определени в чл. 8;
г) на учебна площадка, която не отговаря
на изискванията, определени в чл. 6;
3. организират дейността в офис, който
отговаря на изискванията, определени в чл. 5;
4. осигурят воденето на регистрационната книга на кандидатите за придобиване на
правоспособност съгласно изискванията на
учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
работа с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНИ ФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДО
БИВА НЕ Н А ПРА ВОСПОСОБНОС Т ЗА
РАБОТА С ТЕХНИК АТА
Чл. 15. (1) Удостоверение за регистрация на
учебна форма за извършване на обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката се издава, когато:
1. учебният кабинет, учебната площадка,
учебният полигон, учебната техника и помещението за офис отговарят на изискванията
съответно по чл. 4, 5, 6 и 7;
2. преподавателите, които извършват обучението, отговарят на изискванията по чл. 8.
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(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 извършват обучението само в учебни кабинети и с техника
(приложение № 3), преподаватели (приложение
№ 4), включени в списъка към заявлението
за издаване на удостоверение за регистрация
на съответната учебна форма.
Чл. 16. (1) За издаване на удостоверение за
регистрация на учебна форма за теоретично и
практическо обучение лицата по чл. 2, ал. 1
подават заявление по образец (приложение
№ 5), към което прилагат документи по чл. 13б,
ал. 3 от ЗРКЗГТ и документи, удостоверяващи
изискванията на чл. 4, 5, 6, 7 и 8.
(2) Копията от документите (с изключение
на нотариално заверените) се заверяват собственоръчно с подпис на представляващия
учебната форма и с мокър печат, като оригиналите се представят за достоверност на
проверяващия от комисията по чл. 17, ал. 1
при извършване на проверката по чл. 18, ал. 1.
Чл. 17. (1) Документите по чл. 16 се подават
в Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) лично, чрез пълномощник,
по електронен път при условията и по реда
на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор и се разглеждат в двуседмичен срок
от получаването им от комисия, определена
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите.
(2) Когато заявлението не съдържа всички
изискуеми документи, отговарящи на нормативно установените изисквания, комисията по
ал. 1 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на недостатъците
им, който не може да бъде по-кратък от 10
работни дни.
Чл. 18. (1) За установяване на съответствието на учебния кабинет, офиса, учебната
площадка, учебния полигон и на техниката с
нормативните изисквания на чл. 4, 5, 6 и 7 се
извършва проверка на място от представител
на комисията по чл. 17, ал. 1, служител на
ОДЗ по чл. 22, ал. 5, т. 2 и представител на
лицата по чл. 2, ал. 1 в срок до един месец
от подаване на заявлението. В случаите по
чл. 17, ал. 2 срокът започва да тече от датата
на отстраняване на недостатъците.
(2) За направената проверка се съставя
протокол съгласно приложение № 6 и в три
дневен срок представителят на комисията по
чл. 17, ал. 1 го представя в МЗХГ.
Чл. 19. (1) Удостоверението за регистрация
на учебна форма за теоретично и практичес
ко обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за работа с техниката
(приложение № 7) се издава от министъра
на земеделието, храните и горите за срок
5 години.
(2) Обучението за придобиване на право
способност за работа с техниката се извършва
в учебна форма по чл. 2 след получаване на
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удостоверението за регистрация на учебна
форма за теоретично и практическо обучение
на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИК АТА
Раздел I
Организация на изпита за придобиване на
правоспособност за работа с техниката
Чл. 20. (1) Изпит за придобиване на правоспособност за работа с техниката могат да
полагат само лица, преминали обучение в
регистрирана учебна форма по чл. 2, ал. 1.
(2) Изпит за придобиване на правоспособност могат да полагат лица, завършили
успешно ХІІ клас в професионална паралелка
по специалност, за която се дава възможност
за явяване на изпит за категория за право
способност.
(3) За придобиване на правоспособност за
работа с техниката кандидатите се представят
на изпит от лицата, притежаващи удостоверение за регистрация на учебната форма,
провела обучението им.
Чл. 21. (1) Учебната форма у ведом ява
комисията по чл. 17, ал. 1 за насрочване на
дата за провеждане на изпит, когато броят
на кандидатите за явяване на изпит е от 5
до 20 души.
(2) Уведомлението се подава на електронната поща на комисията най-малко 20 календарни
дни преди датата за провеждане на изпита.
(3) Въз основа на полученото уведомление
по ал. 1 комисията по чл. 17, ал. 1 в срок до 10
календарни дни представя на учебната форма
по електронната поща извлечение от протокола за определяне на състава на изпитната
комисия, датата и мястото на провеждане
на изпита.
Чл. 22. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност има за цел проверка на знанията
и уменията на кандидатите самостоятелно да
работят с техниката в съответствие с квалификационната им характеристика.
(2) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия в
състав – председател и членове.
(3) За председател на изпитната комисия се
определя лице, посочено в списък, утвърден
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите. Представители на комисията
по чл. 17, ал. 1 не могат да бъдат включени
в списъка.
(4) Комисията по чл. 17, ал. 1 определя състава на изпитната комисия за всеки конкретен
изпит съгласно изискванията на ал. 5 и 6.
(5) В състава на изпитната комисия за
категории Твк, Твк-З и Твк-М се включват:
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1. лице, посочено в заповедта на министъра
на земеделието, храните и горите по ал. 3;
2. служител от ОДЗ, посочен в заповед на
директора на ОДЗ за определяне на членове
на изпитни комисии;
3. представител на учебната форма, преподавател по теоретично или практическо
обучение за съответната категория.
(6) В състава на изпитната комисия за
категории Твк-Г и Тпс се включват:
1. лице, посочено в заповедта на министъра
на земеделието, храните и горите по ал. 3;
2. представител на учебната форма, преподавател по теория или практика за съответната категория.
Чл. 23. (1) Изпитът се състои от две части:
1. теоретичен изпит;
2. практически изпит.
(2) Лицата, желаещи да се явят на изпит
за придобиване на правоспособност за работа
с техниката, представят в учебната форма
заявление до председателя на изпитната комисия за допускане до изпит (приложение
№ 8), придружено със следните изискуеми
документи за съответната категория правоспособност:
1. копие от документ за завършено образование;
2. копие от свидетелството за правоуправ
ление на МПС;
3. документ за завършено обучение в учебна
форма или служебна бележка за лицата по
чл. 20, ал. 2.
Чл. 24. (1) Теоретичният изпит се провежда
писмено по вариант от тестове, утвърдени от
комисията по чл. 17, ал. 1.
(2) Чрез теста се проверяват знанията на
кандидатите за:
1. общото устройство на машините;
2. изискванията за правилна експлоатация
на машините;
3. извършване на регулировки;
4. правилата за безопасна работа с техниката;
5. елементи от конструкцията на техниката,
състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;
6. фактори, способстващи за възникване на
аварии, нещастни случаи и пътнотранспортни
произшествия (ПТП);
7. законодателството в Република България
по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга
отговорност при работа и транспорт;
8. методи за оказване на доболнична помощ
на лица, пострадали при аварии, нещастни
случаи и ПТП.
(3) Вариантът, по който се провежда изпитът, се изтегля публично от един от кандидатите.
(4) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставя 1 час.
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(5) За издържал теоретичния изпит се смята
кандидатът, който е отговорил вярно поне на
70 % от въпросите.
(6) До практическата част се допускат само
кандидати, издържали теоретичната част на
изпита.
Чл. 25. (1) Практическият изпит се провежда на машини, съответстващи на дадена
категория правоспособност за работа с техниката.
(2) Практическият изпит за категория Твк
се провежда в следната последователност:
1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;
2. агрегатиране с навесна или прикачна
машина;
3. преминаване от работно в транспортно
положение и обратно;
4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
5. маневри и движение с агрегатираната
машина, спиране, включително и екстремно;
6. правила за безопасна работа и транспорт,
оценка на експлоатационни и транспортни
ситуации и реагиране.
(3) Практически ят изпит за категории
Твк-З, Твк-Г и Твк-М се провежда в следната
последователност:
1. запалване на машината, маневри и
движение по определен маршрут, спиране,
включително и екстремно;
2. преминаване от работно в транспортно
положение и обратно;
3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
4. правила за безопасна работа и транспорт,
оценка на експлоатационни и транспортни
ситуации и реагиране.
(4) Практическият изпит за категория Тпс
се провежда в следната последователност:
1. разглобяване и сглобяване на отделни
технически възли и агрегати;
2. регулиране на работещи инструменти;
3. пускане и спиране на машината, включително и аварийно;
4. изпълнение на отделни тех ни ческ и
операции.
(5) Продължителността на практическия
изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.
(6) Комисията прекратява практическия
изпит, ако с действията на кандидата по време
на провеждането му се създаде опасност за
аварии, злополуки и ПТП.
Чл. 26. (1) Изпитната комисия отстранява
от изпита кандидат, който не спазва реда
за неговото провеждане. Това се отразява в
изпитния протокол със забележка, която се
заверява с подписите на председателя и члена/
овете на комисията.
(2) За кандидати, които не са се явили или
са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно „не се явил“ или „отстранен“.
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Чл. 27. (1) Учебната форма предоставя
заявленията за явяване на изпит с придружаващите ги документи и картата за проверка
на знанията за правоспособност от решения
тест за всеки кандидат в съответната ОДЗ
по регистрация в едноседмичен срок след
провеждане на изпита.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват в
ОДЗ за срок 5 години.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 документите се унищожават със заповед на
директора на ОДЗ.
Раздел II
Протокол за изпит
Чл. 28. (1) Резултатите от изпита се отразяват в протокол (приложение № 9) от председателя на изпитната комисия.
(2) Протоколът от изпита се изготвя в 3
екземпляра (по един екземпляр за комисията
по чл. 17, ал. 1, ОДЗ и учебната форма) и съдържанието му се заверява с подпис и печат
от ръководителя на учебната форма.
Чл. 29. (1) Протоколът се счита за редовен,
ако е попълнен правилно и е подписан от
всички членове на комисията.
(2) Поправка на вписвания в протокола
не се допуска.
(3) Служебна бележка от протокола се
предоставя на всички лица, успешно положили изпита за правоспособност за работа
с техниката.
(4) Председателят на изпитната комисия в
срок 3 дни след провеждане на изпита представя протокола на комисията по чл. 17, ал. 1.
(5) Протоколите от проведени изпити се
съхраняват в МЗХГ на хартиен и електронен
носител за срок 50 години.
Чл. 30. Разходите по провеждане на изпита и работата на изпитните комисии за
придобиване на правоспособност за работа
с техниката се финансират от съответната
учебна форма.
Г л а в а

п е т а

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ЗА РАБОТА С ТЕХНИК АТА
Раздел I
Издаване на свидетелства за правоспособност
за работа с техниката
Чл. 31. (1) Свидетелствата за правоспособност за работа с техниката са документи,
удостоверяващи правото на работа с техника
от съответната категория.
(2) Свидетелствата за правоспособност за
работа с техниката се издават и подменят от
министъра на земеделието, храните и горите
или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 32. (1) Свидетелство за правоспособност
за работа с техниката (приложение № 10) се
издава при:
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1. първоначално придобиване на право
способност;
2. придобиване на нова категория право
способност;
3. възстановяване на правоспособността;
4. подмяна на стар образец с нов;
5. подмяна поради изтичане на срока на
валидност;
6. повреждане, унищожаване, загубване
или кражба.
(2) Свидетелството за правоспособност за
работа с техниката се издава за срок 10 години.
Чл. 33. (1) За първоначално издаване на
сви детелство за п равоспособност лицето
представя в ОДЗ следните документи:
1. заявление (приложение № 11);
2. медицинско свидетелство по:
а) формуляр за водач на МПС – за категориите Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М;
б) формуляр за работа – за категория Тпс;
3. снимка на електронен носител с формат,
изискван за документи за самоличност;
4. документ за платена такса съгласно
Тарифата за таксите, събирани по ЗРКЗГТ;
5. образец от подписа на лицето, поставен
пред служител на ОДЗ или председателя на
изпитната комисия.
(2) Документите по ал. 1 в едноседмичен
срок от тяхното получаване се предоставят от
ОДЗ на министъра на земеделието, храните
и горите за издаване на свидетелство за правоспособност за работа с техниката.
(3) Свидетелствата за правоспособност за
работа с техниката се издават от МЗХГ и се
изпращат на ОДЗ за връчване на съответните
лица в срок до 20 дни от получаването на
документите по ал. 1.
Чл. 34. (1) За издаване на свидетелство за
правоспособност при придобиване на нова
категория или поради изтичане на срока на
валидност лицето представя в МЗХГ документите по чл. 33, ал. 1.
(2) При получаване на новото свидетелство
за правоспособност лицето предава старото
за съхранение в ОДЗ.
(3) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава по ред, определен в заповед на министъра на земеделието, храните
и горите.
Чл. 35. (1) За издаване на свидетелство
за правоспособност поради унищожаване,
за г убва не и ли к ра жба л и цет о п редс та вя
документи по чл. 33, ал. 1 и декларация за
удостоверяване на обстоятелствата, довели
до необходимостта от издаване на ново свидетелство за правоспособност.
(2) За издаване на свидетелство за правоспособност поради повреждане лицето представя
документите по чл. 33, ал. 1 и повреденото
свидетелство за правоспособност, което се
унищожава.
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Чл. 36. (1) Издаване на свидетелство поради
признаване на чуждестранно свидетелство за
правоспособност се допуска само в случай,
че Република България има споразумение със
съответната държава за взаимно признаване
на свидетелствата за правоспособност или
държавата, издала чуждестранното свидетелство, е членка на Европейския съюз или е
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
(2) Чуждестранното свидетелство за правоспособност се изземва и съхранява в ОДЗ.
Раздел II
Отнемане, съхранение и връщане на свидетел
ства за правоспособност за работа с техниката
Чл. 37. Отнемането на свидетелството за
правоспособност се извършва с мотивирана
заповед от директора на ОДЗ на основание:
1. влязло в сила наказателно постановление,
решение или присъда, с които е наложено
наказание „лишаване от правоспособност“;
2. наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за правоспособност“ по чл. 18, ал. 2
от ЗРКЗГТ.
Чл. 38. Свидетелството за правоспособност
в зависимост от основанието за отнемането му се връща при изтичане на срока на
наложеното наказание или принудителната
административна мярка.
Чл. 39. В заповедта за отнемане на свидетелството за правоспособност се записват
номерът на свидетелството и датите на отнемане и връщане.
Чл. 40. Отнетите свидетелства за право
способност се съхраняват в ОДЗ до настъпване
на правното основание за връщането им.
Г л а в а

ш е с т а

ОТЧЕТ НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА, И НАЛОЖЕНИТЕ ИМ НАКАЗАНИЯ
Чл. 41. В Министерството на земеделието,
храните и горите се води публичен регистър на:
1. рег ист ри раната тех ника, вк лючващ
идентификационни данни от свидетелството
за регистрация;
2. лицата, придобили правоспособност за
работа с техниката, включващ данни:
а) от свидетелството за правоспособност;
б) за учебната форма, номер и дата на
протокола за всяка придобита категори я
правоспособност;
в) за наложените наказания и приложените
принудителни административни мерки;
3. лицата, които притежават удостоверение
за регистрация за извършване на теоретично
и практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа с
техниката, включващ данни за:
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а) наименование на учебната форма;
б) ЕИК/БУЛСТАТ;
в) адрес;
г) номер на удостоверението за регистрация
за съответната категория;
д) срок на валидност на удостоверението
за регистрация за съответната категория;
4. преподавателите, извършващи обучение
на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техниката, включващ:
а) трите имена;
б) специалност;
в) номер на дипломата за съответната
образователна степен;
г) наименование на учебната форма, в
която лицето е преподавател.
Чл. 42. Заявленията за издаване на свидетелство за правоспособност за работа с
техниката с придружаващите ги документи
се съхраняват в МЗХГ за срок 5 години.
Чл. 43. Служебна информация за лицата,
придобили определена категория правоспособност за работа с техниката, както и за
наложените им наказания, се представя на
други органи при спазване на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ
Чл. 44. (1) За срока на валидност на удостоверението за регистрация се извършват
текущи проверки на материалната база, учебната техника и дейността на учебните форми.
(2) Проверките се извършват от:
1. представители на комисията по чл. 17,
ал. 1;
2. оправомощени длъжностни лица от ОДЗ
по чл. 15, ал. 1 на ЗРКЗГТ.
Чл. 45. При констатирани нарушения при
извършени проверки по чл. 44, ал. 1 на разпоредбите на чл. 13 и 14 комисията по чл. 17,
ал. 1 и длъжностните лица по чл. 44, ал. 2,
т. 2 правят мотивирано предложение до министъра на земеделието, храните и горите за
издаване на заповед за отмяна на издаденото
удостоверение за регистрация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Учебна форма“ са получилите удостоверение за регистрация от министъра на
земеделието, храните и горите:
а) лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел;
б) лица, регистрирани по законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
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в) професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за
професионална подготовка и висши училища,
акредитирани по реда на Закона за висшето
образование.
2. „Преносима и/или стационарна техника“ са моторни триони и храсторези, гатери,
гатер-банцизи, въжени линии и системи за
извоз на дървени материали.
3. „Чуж дестранно свидетелство за правоспособност“ е документ, издаден от друга
държава, легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите
на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от
1958 г.), даващ право за работа със съответния
вид техника.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 13, ал. 2 от ЗРКЗГТ и отменя Наредба
№ 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за
работа със земеделска и горска техника (ДВ,
бр. 35 от 2009 г.).
§ 3. В Наредба № 2 от 2016 г. за условията
и реда за регистрация на техниката по Закона
за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (ДВ, бр. 11 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 3:
„3. превозни средства за всякакви терени
и многоцелеви извънпътни превозни средства
за транспортиране на хора и товари.“
2. В чл. 9, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. документ за установяване на самоличност на заявителя;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регист
рация – преведен на български език, когато
собственикът не е регистриран в Република
България;“
в) точка 7 се отменя.
3. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато не са представени документите
по ал. 1, т. 1, техниката трябва да е преминала на изпитване и оценка за съответствие с
приложимите изисквания за безопасност по
реда на наредбата по чл. 10, ал. 3 от ЗРКЗГТ.“
4. В чл. 15 т. 4 се изменя така:
„4. техниката трябва да е преминала на
изпитване и оценка за съответствие с приложимите изисквания за безопасност по реда
на наредбата по чл. 10, ал. 3 от ЗРКЗГТ – при
възстановяване на регистрация на техника
с прекратена регистрация при условията на
чл. 18, ал. 2, т. 2 и 4.“
5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 4
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията
Вх. №

РАЗРЕШАВАМ:
(подпис)
СОБСТВЕНИК НА ТЕХНИКАТА
А.1. Фамилия / Фирма

ДА СЕ ИЗВЪРШИ
Първоначална регистрация
Временна регистрация
Транзитна регистрация
Възстановяване на регистрация
Промяна на регистрация
Прекратяване на регистрация
Вписване на ползвател
Спиране от работа
Пускане в работа

�
�
�
�
�
�
�
�
�

A.2. Име, презиме
A.3. ЕГН (идентификационен номер) / ЕИК
A.4. Постоянен адрес и настоящ адрес/седелище и адрес
на управление:
гр./с., ул., бул., ж.к., бл., №, вх., ет., ап.
Други съсобственици

Валидна до
Попълва се при временна и
транзитна регистрация
Маршрут / място на
демонстрация
Попълва се при транзитна
регистрация

Регистрационен номер

�

ПОЛЗВАТЕЛ
а.1. Фамилия/Фирма

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Лице за контакт

а.2. Име, презиме

Телефон

а.3. ЕГН (идентификационен
номер) / ЕИК

Адрес

а.4. Адрес

ПРОИЗХОД НА ТЕХНИКАТА
Република България

�

Нова

ЕС или ЕИП

�

Последна от дадена серия

�

Б.14. Година на
производство

Друга държава

�

Употребявана

�
�

ДАННИ ЗА ТЕХНИКАТА
Б.1. Номер на рама
Б.2.3. Наименование
Б.3. Марка

Б.4. Модел

Б.5. Тип, вариант, версия

Б.6. Категория

Б.7. Цвят

Б.8. Номер на типово одобрение
Б.9. Максимална маса, кг

Б.10. Брой на осите и колелата

Б.11. Брой на спирачните оси

Б.12. Максимална маса на ремаркето / прикачно сменяемото оборудване за теглене,
която може да бъде теглена, кг
Б.13. Натоварване на осите (предна / задна)
ДВИГАТЕЛ
Б.15.1. Номер на двигателя

Б.15.2. Номер на типово одобрение

Б.15.3. Обем, см3

Б.15.4. Номинална мощност, kW
16
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Документ за собственост с данни за марката,
модела и фабричните номера на рамата

�

Квитанция за платена застраховка "Гражданска
отговорност" за трактори, самоходни машини,
използвани в земеделието и горите, и машини за
земни работи с мощност на двигателя над 10 kW
и за тракторни ремаркета, когато се пускат в
употреба

�

Документ за установяване самоличност на
заявителя

�

Декларирам, че желая да
запазя старата
регистрационна табела

�

ЗАЯВИТЕЛ
Име, фамилия
Дата
Подпис

Документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация
–преведен на български език, когато
собственикът не е регистриран в Република
България

�

Валиден сертификат за съответствие с ЕС
одобрения тип

�

Валидна декларация за съответствие за
техниката по чл. 9д, ал. 3 от ЗРКЗГТ, когато
такава се изисква

�

Чужденстранни регистрационни документи или
копия от тях, ако има такива

�

Табела с регистрационен номер

�

Документ за оформен внос, когато собствеността
е придобита извън територията на Европейския
съюз или Европейското икономическо
пространство

�

ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – гр…………………
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА
Б.2.1

Група

Б.2.2

Вид

Б.2.3

Наименование

А � Б � В �

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА

ДА

НЕ

Валидна предварителна идентификация

�

�

Извършена идентификация

�

�

Съответствие на документите

�

�

Техниката e комплектувана

�

�

Дата
Подпис и печат на длъжностното лице на ОДЗ

Код

ГТП

ДА

НЕ

Валиден ГТП

�

�

Извършен ГТП

�

�

Техниката е изправна

�

�

Даден нов знак за ГТП

�

�

Номер на знак за ГТП
Дата
Подпис и печат на длъжностното лице на
ОДЗ

17
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ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА

СЛУЖИТЕЛ, ВЪВЕЛ ДАННИТЕ

Регистрационен номер

Подпис и личен печат

№ на свидетелството за
регистрация
№ на временното
свидетелство за регистрация
Номер по ред в регистъра

Получих документите за регистрация:
Име, фамилия

Дата

Подпис

“
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа
на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 89 от 2004 г.).
Министър:
Румен Порожанов
Приложение № 1
към чл. 7
Списък на техниката за извършване на практическо обучение
Категория

Вид техника

Твк

Твк-З

Верижни
и колесни
трактори и
агрегатираните към
тях машини

Специализирана и
специална
самоходна
земеделска
техника

Колесен трактор

х

Верижен трактор

х

Лемежен плуг

х

Дискова брана

х

Ку л т и в а т о р з а
слята обработка

х

Ку л т и в а т о р з а
междуредова обработка

х

Сеялка за сеитба
на зърненожитни
култури

х

Сеялка за точна
сеитба

х

Почвообработваща фреза

х

Машина за разхвърляне на минерални торове

х

Твк-М

Твк-Г

Тпс

Специали- СпециалиВертиМоторзирана и
зирана и
кални
ни триспециална специална
и/или
они и
самоходна
самоходхоризонхрастомелиоратив- на горска
тални
рези
на техника
техника
банцизи

Въжени
линии и
системи за
извоз на
дървени
материали

18
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Категория

Вид техника

Твк

Твк-З

Верижни
и колесни
трактори и
агрегатираните към
тях машини

Специализирана и
специална
самоходна
земеделска
техника

Машина за разхвърляне на органичен тор

х

Валяци и зъбни
брани

х

Машина за растителна защита

х

Окачна (навесна)
косачка

х

Машина за балиране на сено
и слама

х

Самоходен зърнокомбайн

х

Самоходна сенокосачка

х

Самоходен силажокомбайн

х

Хедер за царевица/слънчоглед

х

Твк-М

Твк-Г

Тпс

Специали- СпециалиВертиМоторзирана и
зирана и
кални
ни триспециална специална
и/или
они и
самоходна
самоходхоризонхрастомелиоратив- на горска
тални
рези
на техника
техника
банцизи

Булдозер

х

С а м оход н а т о варо-разтоварна
машина

х

С а моход на машина за земекопно -т ра нспор т на
работа

х

С а моход на машина за прокарване на напоителни канали

х

С а моход на машина за почистване на канали

х

Автогрейдер

х

Плуг с коренител

х

Плуг риголвач

х

Хоризонта лен
банциг

х

Вертикален банциг

х

Гатер-банциг

х

Мобилен гатербанциг

х

Приспособление
за заточване

х

Въжени
линии и
системи за
извоз на
дървени
материали
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Категория

Вид техника

Твк

Твк-З

Верижни
и колесни
трактори и
агрегатираните към
тях машини

Специализирана и
специална
самоходна
земеделска
техника

Твк-М

Твк-Г

Тпс

Специали- СпециалиВертиМоторзирана и
зирана и
кални
ни триспециална специална
и/или
они и
самоходна
самоходхоризонхрастомелиоратив- на горска
тални
рези
на техника
техника
банцизи

Бензиномоторен
верижен трион

х

Електромоторен
верижен трион

х

Моторна коса –
храсторез

х

Въжени
линии и
системи за
извоз на
дървени
материали

Въжена линия

х

Въжена линия на
трактор

х

Кран товарач

х

Ф р он т а лен че люстен товарач

х

С пец иа л изи ра н
горск и т рак тор
(горски влекач)

х

Колесен трактор

х

Кранова уредба

х

Лебедка

х

Приложение № 2
към чл. 8
Списък на професиите и специалностите, при притежаването на които се допуска назначаване за
преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на право
способност за работа със земеделска и горска техника
Название на професионал
ното направление
Общо инженерство

Машинно инженерство

Специалност
1

Земеделска техника

2

Управление на техниката в земеделието

3

Механизация на селското стопанство

4

Комплексна механизация в селското стопанство и селскостопанска техника

5

Управление на техниката в растениевъдството

6

Строителни и специални машини

7

Аграрно инженерство

8

Горско стопанство

9

Подемно-транспортна и строителна техника

10

Горско стопанство и механизация на горското стопанство

1

Автотранспортна и земеделска техника

2

Машиностроителна техника и технологии

3

Земеделска техника и технологии

4

Инженерна логистика и строителна техника

5

Дървообработващи машини и съоръжения

6

Автотранспортна и земеделска техника

7

Автомобили, трактори и кари
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Специалност
8

Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

9

Автомобилен транспорт, трактори и кари

10

Транспортна техника и технологии

11

Двигатели с вътрешно горене

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 2
Списък на учебната техника
№ по
ред

Наименование на машините

Марка

Модел

Регистрационен №

1.
2.

Управител: ………………………………….....……………
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 4
към чл. 15, ал. 2
Списък на преподавателите
№ по
ред

Име, презиме и фамилия

Диплома за завършено образование
(№, дата, издадена от),
специалност

Преподавател по
теория/практика

1.
2.
3.
4.
Управител: ………………………………….....……………
(име, фамилия, подпис и печат)

ДО
МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Приложение № 5
към чл. 16, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фирма: .............................................................................................................................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ..................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................., тел. .............................
Управител: ......................................................................................................................, ЕГН ...................................
Моля да ми бъде издадено удостоверение за регистрация на учебна форма за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа със
земеделска и горска техника за категория …………………………
1. Прилагам следните документи:
а) документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен
на български език, когато заявителят не е регистриран в Република България;
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б) нотариално заверено копие от пълномощно – когато заявителят е представител;
в) копие на акта за създаване или преобразуване на професионални гимназии, професионални
колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка и висши училища, акредитирани
по реда на Закона за висшето образование.
2. За удостоверяване на изискванията по чл. 4, 5 и 8 прилагам:
а) описание на помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за ползването им от заявителя. Ако документът, въз основа на който се
ползват помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър,
се представя копие от съответния документ;
б) копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за
завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в
списъка към удостоверение за регистрация за извършване на обучение);
в) списък на преподавателите по образец (приложение № 4).
3. За удостоверяване на изискванията по чл. 7 прилагам:
а) копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебната техника;
б) списък на учебната техника по образец (приложение № 3).
4. За удостоверяване на изискванията по чл. 6 прилагам:
а) декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация.
Забележка.
Копията на документите се заверяват с мокър печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.
Дата: .........................

Подпис: .................................

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 2
П Р О Т О К О Л
Днес, ………………………… г., комисия в състав:
председател: ……………………….....................................………………………… – представител на комисията по чл. 17;
членове: 1. …………………………………………...................... – служител на ОДЗ – гр. ................……………….....…………..;
2. ……………………………………………………………...................… – представител на учебната форма, направи преглед на:
І. Учебен кабинет за съответствие с изискванията на чл. 4.
1. Резултати от проверката на учебния кабинет:
Изисквания
1.

Светла височина на помещението не по-малка от 2,40 м

2.

Естествено осветление

3.

Изкуствено осветление

4.

Вентилация за помещения за практическо обучение

5.

Осигурено поддържането на температура не по-ниска от 18 °С

6.

Общата площ на помещението не по-малка от 30 кв. м

7.

Работни места за курсистите и преподавателя

8.

Дидактически материали, предвидени в учебната документация за категории
………...................

9.

Аудио-визуална техника

Съответствие

……… бр. +1

2. Забележки на комисията: ....................................………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………
3. Заключение на комисията: Учебният кабинет е:
ГОДЕН

НЕГОДЕН За провеждане на теоретично обучение за категория……..

ГОДЕН

НЕГОДЕН За провеждане на теоретичен изпит

ІІ. Офиса на учебната форма за съответствие с изискванията на чл. 5.
Резултати от проверката на офиса на учебната форма:
Изисквания
1.

Площ не по-малко от 9 кв. м

2.

Естествена светлина през деня

Съответствие
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ІІІ. Санитарно помещение: ………………………………………...........................................…………………….
ІV. Учебните площадки и полигони за съответствие с изискванията на чл. 6.
1. Резултати от проверката:
1.1. Адрес на учебната площадка:
1.2. Размери на учебната площадка: дължина ..............……………. м/широчина .................………………… м.
2. Забележки на комисията: ...............................………………………………………………………………………………………………
3. Заключение на комисията: Учебната площадка и полигоните са годни/негодни за провеждане
на практически упражнения и практически изпит за категория ……….............
V. Учебната техника за съответствие с изискванията на чл. 7.
1. Резултати от проверката на учебната техника:
№ по
ред

Наименование на машините

Марка, модел

Регистрационен №

Състояние

1.
2.
3.
2. Забележки на комисията: ………………………………................................………………………………………………………………
3. Заключение на комисията: Учебната техника ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ на изискванията за
обучение и провеждане на изпит за категория ……………………………
Възражения на ръководителя на учебната форма: ............................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………
КОМИСИЯ:
Председател: ………………………..……...……
Членове: 1. ………………………………………
2. ………………………………………
Ръководител на учебната форма: …………………………………………………..
(подпис)
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за комисията по чл. 17,
ал. 1 и за учебната форма.

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА УЧЕБНА ФОРМА
№ ………………/…………
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
КАТЕГОРИЯ „….............……“
Издадено на:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Седалище:
Адрес на управление:
Валидност: 5 ГОДИНИ
МИНИСТЪР:
Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 13б, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
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Приложение № 8
към чл. 23, ал. 2

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ
.................................................
гр. ...........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ..............................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да бъда допуснат/а до изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска
и горска техника категория ....................................
Прилагам следните документи:
1. копие от документ за завършено образование;
2. копие от свидетелството за правоуправление на МПС (при явяване на изпит за категория Твк,
Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
3. документ за завършено обучение в учебна форма или служебна бележка за лица, завършили
успешно ХІІ клас в професионална паралелка по специалност, за която се дава възможност за явяване
на изпит за категория за правоспособност.
Дата: .......................

Подпис: ..................

Приложение № 9
към чл. 28, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ПРОТОКОЛ
№ ..........................................
Днес, ................................... г., в ..................................................................................................................................
гр./с. .................................................., община ........................................., област .........................................................,
на основание чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 от 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за
издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение изпитна комисия,
определена с протокол № ........................ на комисията по чл. 17, ал. 1 и Заповед № …………………………………..
на министъра на земеделието, храните и горите, в състав:
Председател: ………………………..……...……
Членове: 1. ………………………………………
2. ………………………………………
проведе изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
категория ............................. – ...........................................................................................................................................
На изпита кандидатите получиха следните оценки:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Изпитен билет

Теория

Практика

Забележка

БРОЙ 19
№

ЕГН

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

ВЕСТНИК

Изпитен билет
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Теория

Практика

Забележка

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Рекапитулация:
1. По списък:

І___І___І

2. Явили се:

І___І___І

Председател: ......................................................................................

3. Издържали:

І___І___І

4. Не издържали:

І___І___І

(подпис)

5. Отстранени:

І___І___І

2. ....................................................................................

(подпис)
Членове:

1. ....................................................................................

(подпис)
Ръководител на учебната форма: ...........................................................................................................................
(имена, подпис и печат)

Приложение № 10
към чл. 32, ал. 1
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
· Свидетелството за правоспособност е светлозелено на цвят, ламинирано, с размери 85 × 54 mm.
· Л ицевата му страна съдържа знамената на Република България и ЕС, като в горния ляв ъгъл се
поставя цветна снимка на лицето и с черен цвят на български език се попълва служебната информация в следната последователност:
1. Република България;
2. свидетелство за правоспособност;
3. категория;
4. фамилия;
5. име;
6. презиме;
7. единен граждански номер;
8. месторождение;
9. срок на валидност;
10. подпис на притежателя;
11. номер на свидетелството.
· Д анните, съдържащи се в т. 1, 4, 5 и 6 от свидетелството, се повтарят с латински букви, а в т. 2 – на
английски език.
· Н а обратната страна с черен цвят на български език и с латински букви се изписват пълното наименование на органа, издаващ документа, и категориите правоспособност.

ДО
МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Приложение № 11
към чл. 33, ал. 1, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................, ЕГН ..................................................,
месторождение ............................................................................................................................................................,
(област, населено място)
л.к. № .................................................................................., издадена на .................................................................
от МВР гр. ....................................................................................................................................................................,
постоянен адрес: ..........................................................................................................................................................,
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
настоящ адрес: .............................................................................................................................................................
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
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ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено свидетелство за правоспособност за работа със земеделска
и горска техника – категория ....................
Прилагам следните документи:
1. медицинско свидетелство за водач на МПС за категории Твк, Твк-З, Твк-М и Твк-Г;
2. медицинско свидетелство за работа за категория Тпс;
3. копие от свидетелство за управление на МПС категория ...................................., № ..............................,
изд. на ...................................... от ...................................................... (за категория Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
4. свидетелство за придобита правоспособност, категория ......................................, изд. на ..............................
от ........................... (ако има придобита);
5. снимка по образец за лични документи – на електронен носител;
6. документ за платена такса: № ......................................., дата ......................................................................
7. образец от подпис, положен пред служител на ОДЗ или председателя на изпитната комисия.
Дата: ......................
1267

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 82
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията приема Технически изисквания за работа на електронните съобщителни
мрежи от подвижна радиослужба:
TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за работа на електронните съобщителни
мрежи от подвижна радиослужба
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Техническите изисквания определят
параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от подвижна
радиослужба и съоръженията, свързани с
тях, чрез които се осъществяват електронни
съобщения.
Чл. 2. Техническите изисквания определят
условията за работа на следните електронни
съобщителни мрежи:
1. Теснолентови PMR/PAMR мрежи – приложение № 2;
2. Широколентови PMR/PAMR мрежи –
приложение № 3;
3. GSM-R мрежи – приложение № 4;
4. Мрежи от въздушна подвижна радиослужба – приложение № 5.
Чл. 3. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват след издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър от Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения
(ЗЕС) и актовете по прилагането му.

Подпис: ........................

Раздел ІІ
Технически характеристики и параметри на
електронните съобщителни мрежи от под
вижна радиослужба
Чл. 4. Разпределението на радиочестотните ленти от ра диочестотните обх вати,
предназначени за електронни съобщителни
мрежи от подвижна радиослужба, е посочено
в приложение № 1.
Чл. 5. Техническите характеристики и параметрите на радиосъоръженията от мрежите по
чл. 2 са посочени в приложения № 2, 3, 4 и 5.
Чл. 6. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване
на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 6 и всички
действащи в Република България стандарти
и стандартизационни документи, приложими
за съответните мрежи.
Чл. 7. (1) Електронните съобщения чрез
мрежите по чл. 2 се осъществяват само когато при правилно монтиране, поддържане
и използване по предназначение радиосъоръженията съответстват на изискванията
на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета с ПМС № 90 от 2016 г. (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.), Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
за електромагнитна съвместимост, приета с
ПМС № 47 от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.)
и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на електрически
съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението, приета
с ПМС № 47 от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).
(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 предприятията:
1. инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя, така че
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както при нормална работа, така и в условията
на неизправност да са гарантирани здравето
и безопасността на хората и на домашните
животни и защита на вещите;
2. не изменят техническите характеристики
на използваните радиосъоръжения спрямо
тези определени от производителя;
3. не осъществяват електронни съобщения,
които съдържат заблуждаващи знаци и/или
сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.
Чл. 8. (1) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2
трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното
въздействие на електромагнитни полета в
съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за
пределно допустими нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне
на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти (ДВ, бр. 35 от 1991 г.).
(2) Предприятията трябва да предприемат
такива мерки, че да намалят до минимум риска
за населението от вредните електромагнитни
полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива
места, където населението ще бъде най-малко
изложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични
стойности, предприятията се задължават да
ги приведат в съответствие възможно найбързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан с
електромагнитната съвместимост, предприятията да направят за своя сметка съответните,
предписани от комисията, промени в местоположението и параметрите на електронните
съобщителни устройства.
(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече
устройства, разположени в непосредствена
близост едно до друго, и при работата само на
едното от тях не се наблюдава превишаване
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на граничните стойности, то предприятието,
инсталирало по-късно устройството, трябва
да осигури такива условия, при които не се
превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови
работата на устройството.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези технически изиск
вания:
1. PMR/PAMR (Professional (Private) Mobile
Radio/Public Access Mobile Radio) са електронни съобщителни мрежи от земна подвижна
радиослужба за осъществяване на електронни
съобщения.
2. GSM-R (Global Mobile System-Railway) е
глобална система за мобилни съобщения в
железопътния транспорт.
3. „Електронна съобщителна мрежа за
собствени ну ж ди“ е електронна съобщителна мрежа, използвана за осъществяване
на електронни съобщения по нетърговски
начин. Използване за собствени нуж ди е
налице, когато мрежата не се използва като
средство за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Техническите изисквания се приемат
на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Техническите изисквания влизат в сила
в 3-дневен срок от деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.
§ 4. Техническите изисквания отменят
Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна
радиослужба и съоръженията, свързани с
тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм., бр. 48
от 2009 г. и бр. 42 от 2014 г.) и Технически
изисквания за работа на мобилни наземни
мрежи и съоръженията, свързани с тях (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2007 г.; изм., бр. 48 от 2009 г.,
бр. 31 от 2010 г.; попр., бр. 45 от 2010 г.; изм.,
бр. 94 от 2010 г., бр. 65 от 2011 г.; попр., бр. 68
от 2011 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., бр. 51 от
2013 г. и бр. 74 от 2016 г.).
Председател:
Иван Димитров
Приложение № 1
към чл. 4

Разпределение на радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати, предназначени за електронни
съобщителни мрежи от подвижна радиослужба
Радиочестотен обхват,
MHz

Радиочестотни ленти,
MHz

50

29,7 – 54

60

Предназначение

Дуплексно отстояние,
MHz

симплекс

54 – 61

дуплекс ML 1

61 – 68

дуплекс FB 1

7
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Радиочестотен обхват,
MHz

80

118 – 137

Радиочестотни ленти,
MHz

дуплекс ML 2

77,8 – 84,6

дуплекс FB 2

75,2 – 77,7

дуплекс ML 3

85,0 – 87,5

дуплекс FB 3

77,7 – 77,8

симплекс

84,6 – 85,0

симплекс

118 – 136,975

460
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Дуплексно отстояние,
MHz
9,8
9,8

въздушна подвижна
симплекс

146,8 – 149,9

дуплекс ML 1

151,4 – 154,5

дуплекс FB 1

149,9 – 150,05

симплекс

150,05 – 151,4

дуплекс ML 2

154,65 – 156,0

дуплекс FB 2

154,5 – 154,65

симплекс

156,0 – 157,45

морска подвижна

157,45 – 160,6

дуплекс ML 3

162,05 – 162,875

дуплекс FB 3

160,6 – 160,975

морска подвижна

160,975 – 161,475

симплекс

161,475 – 162,05

морска подвижна

406,1 – 410
420

Предназначение

68 – 74,8

146 – 146,8

160
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4,5

4,5

4,5

симплекс

410 – 420

дуплекс ML

420 – 430

дуплекс FB

440 – 450

симплекс

450 – 460

дуплекс ML

460 – 470

дуплекс FB

10

10

FB – стационарна станция
ML – мобилна станция
Забележка. Част от радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати се използват за нуждите на
националната сигурност съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Приложение № 2
към чл. 2, т. 1
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба – теснолентови PMR/PAMR мрежи

Нормативна част

№

Параметър

Описание

Коментар

1.

Радиослужба

Земна подвижна

2.

Приложение

PMR/PAMR

PMR мрежи, включително мрежи за персонално повикване и TETRA

50 MHz, 60 MHz, 80 MHz,
160 MHz, 420 MHz,
460 MHz

Радиочестотните ленти по обхвати за симплексен или дуплексен режим на работа са
посочени в приложение № 1.
Съвместното ползване на радиочестоти от
няколко предприятия се допуска само за един
и същ териториален обхват в съответното
населено място

3.

Радиочестотна
лента

4.

Разпределение на
каналите

Ширина на радиоканала
12,5 kHz/25 kHz
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№

Параметър

5.

Мод улаци я/ши
рочина на заема
ната честотна
лента
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При предаване на глас се ползва опознавателен знак
Дуплексно отстояние:
60 MHz – 7 MHz
80 MHz – 9,8 MHz
160 MHz – 4,5 МHz
420 MHz – 10 MHz
460 MHz – 10 MHz

6.

Посока/разделяне

7.

П р е д а в а т е л н а Максималната мощност на
мощност/плът изхода на предавателя за
нос т на мощ стационарни станции е до
ността
10 W

8.

Достъп до канала
и правила за зае
мането му

9.

Разрешителен
режим

Обхват 50 MHz е предназначен само за симплексен режим на работа

При използване на антени с усилване мощността на изхода на предавателя се намалява
в зависимост от коефициента на усилване на
антената

Издаване на разрешение

Допълнителни
10. съществени
изисквания

Допустими чес
11. тотни планира
ния

12.

Максимален размер на
зоната на обслужване:
– до 2 km;
– до 20 km;
– до 50 km;
– до 120 km;
– национална

· Зона на обслужване до 2 km се допуска само
за мобилни станции
· За електронни съобщителни мрежи със зона
на обслужване до 20 km и 50 km не се допуска
разполагането на стационарни станции на
надморска височина над 1000 m
· За електронни съобщителни мрежи със зона
на обслужване до 120 km е необходимо поне
една стационарна станция да бъде разположена
на надморска височина над 1000 m
Условието за надморска височина над 1000 m
не се прилага за населени места, разположени
на надморска височина над 1000 m

Планирани про
мени

Информативна част

T/R 25-08
ECC/DEC/(06)06

13. Позоваване

БДС EN 300 086
БДС EN 300 113
БДС EN 300 219
БДС EN 300 224
БДС EN 300 296
БДС EN 300 341
БДС EN 300 390
БДС EN 300 392-2
БДС EN 300 394-1
БДС EN 300 396-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 301 166
БДС EN 302 561
БДС EN 303 035-1
БДС EN 303 035-2
БДС EN 301 489-2
БДС EN 301 489-5

За английска версия на стандартите:
http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радиосъоръженията
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Наредба № 9 от 1991 г. за
пределно допустими нива
на електромагнитни полета
в населени територии и оп- Хигиенни изисквания
ределяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти
14.

Номер на ноти
фикацията

15. Забележка

Обхват 50 MHz и радиочестотните ленти в обхват
160 MHz, разпределени за
симплексен режим на работа, могат да се използват
от мрежи за персонално
повикване.
Използването на обхвати
160 MHz и 460 MHz за
TRUNK мрежи се допуска само за съществуващи
мрежи от този вид.
Обхвати 420 MHz и 460
MHz могат да се използват
за TETRA мрежи

Приложение № 3
към чл. 2, т. 2
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба – широколентови PMR/PAMR
№

Параметър

Описание

Радиослужба

Земна подвижна

2.

Приложение

PMR/PAMR
420 MHz

3.

Нормативна част

Коментар

1.

Радиочестотна лента

Включително TETR A и
CDMA – PAMR мрежи

460 MHz

TX: 411,0 – 414,0
RX: 421,0 – 424,0

TX: 452,7 – 457,4
Мобилни станции
RX: 462,2 – 467,4

ТХ: 421,0 – 424,0
RX: 411,0 – 414,0

TX: 462,7 – 467,4
Стационарни станции
RX: 452,7 – 457,4

Ширина на радиоканала
4.

Разпределение на каналите

5.

Модулация/широчина на за
еманата честотна лента

6.

Посока/разделяне

7.

Предавателна мощност/
плътност на мощността

8.

Достъп до канала и правила
за заемането му

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

11.

Допустими честотни пла
нирания

50 kHz/100 kHz/150 kHz/
200 kHz/1,25 MHz

10 MHz дуплексно отстояние
Съгласно приложимите стандарти

Издаване на разрешение

FDD
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12. Планирани промени

Информативна част

ECC/DEC/(04)06

13. Позоваване

БДС EN 300 392-2
БДС EN 300 394-1
БДС EN 300 396-2
БДС EN 303 035-1
БДС EN 303 035-2
БДС EN 301 489-25
БДС EN 301 489-26
БДС EN 301 526
БДС EN 302 426
ETSI TR 102 001
ETSI TR 102 491

За английска версия на
стандартите: http://www.
etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на
радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно
допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и Хигиенни изисквания
определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти
14. Номер на нотификацията

15. Забележка

За CDMA-PAMR мрежи може да се
ползва само обхват 460 MHz.
Ширина на радиоканала 1,25 MHz
се прилага само за CDMA-PAMR
мрежи

Приложение № 4
към чл. 2, т. 3
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от GSM-R мрежи
№

Описание

1.

Радиослужба

Земна подвижна

2.

Приложение

GSM-R

3.

Нормативна част

Параметър

Радиочестотна лента

4.

Разпределение на каналите

5.

Модулация/широчина на за
еманата честотна лента

6.

Посока/разделяне

7.

Предавателна мощност/
плътност на мощността

8.

Достъп до канала и правила
за заемането му

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

11.

Допустими честотни пла
нирания

Коментар

TX: 876 – 880 MHz
RX: 921 – 925 MHz

Мобилни станции

TX: 921 – 925 MHz
RX: 876 – 880 MHz

Стационарни станции

Ширина на радиоканала 200 kHz

45 MHz дуплексно отстояние

TDMA
Издаване на разрешение
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Коментар

12. Планирани промени

Информативна част

ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08

13. Позоваване

БДС EN 301 419-7
БДС EN 301 502
БДС EN 301 511

За английска версия на
стандартите: http://www.
etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на
радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно
допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

14. Номер на нотификацията
15. Забележка

Приложение № 5
към чл. 2, т. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от въздушна подвижна радиослужба

Нормативна част

№

Параметър

1.

Радиослужба

2.

Приложение

3.

Радиочестотна лента

4.

Разпределение на каналите

5.

Модулация/широчина на за
еманата честотна лента

6.

Посока/разделяне

7.

Предавателна мощност/
плътност на мощността

8.

Достъп до канала и правила
за заемането му

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

11.

Допустими честотни пла
нирания

Описание

Коментар

Въздушна подвижна
Комуникация „Въздух-земя-въздух“ Само за собствени нужди

118 – 136,975 MHz

Ширина на радиоканала
8,33 kHz/25 kHz
Амплитудна/ъглова

Предавателната мощност се
определя в разрешението

Издаване на разрешение

Максимален размер на зоната на
обслужване:
– до 20 km;
– до 50 km;
– национална

Конкретните честоти се
планират и се координират международно от
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“

БРОЙ 19
№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК
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Описание

Коментар

ICAO, Annex 10
БДС EN 300 676-1
БДС EN 300 676-2
БДС EN 301 841-3
БДС EN 301 842-1
БДС EN 301 842-2
БДС EN 301 842-3
БДС EN 301 842-4
БДС EN 301 842-5
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-22

За английска версия на
стандартите: http://www.
etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на
радиосъоръженията

Информативна част

12. Планирани промени

13. Позоваване

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно
допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

14. Номер на нотификацията
15. Забележка

Ширина на канала 12,5 kHz се допуска само за съществуващи мрежи

Приложение № 6
към чл. 6
Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи
БДС EN 300 086

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен RF съединител,
предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 113

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени
за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или
променяща се обвиваща крива. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 219

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за предаване на сигнали за начало
на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 224

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за използване на пейджинг обслужване в честотния обхват 25 MHz – 470 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 296

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени,
предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 341

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за
предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива
2014/53/ЕС

БДС EN 300 390

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни
(и говор) и използващи интегрирана антена. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D).
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
изпитване за съответствие. Част 1: Радиосигнали
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БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 300 471-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна
подвижна служба. Правила за достъп и съвместно използване на канали от устройства, съответстващи на EN 300 113. Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване

БДС EN 300 471-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна
подвижна служба. Протокол за достъп, правила за заемане и съответни технически характеристики на радиоустройствата за предаване на данни по съвместно
ползвани канали. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС ЕN 300 676-1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването,
използващи амплитудна модулация. Част 1: Технически характеристики и методи
за измерване

БДС ЕN 300 676-2

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването,
използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС ЕN 301 166

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител за аналогова
и/или цифрова връзка (говор и/или данни), работещи на теснолентови канали.
Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 419-7

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+). Изисквания за присъединяване към глобалната система за мобилни връзки (GSM). Обхват за железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп

БДС EN 301 489-1

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
радиослужби. Част 1: Общи технически изисквания. Хармонизиран стандарт,
покриващ съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС и
съществените изисквания на член 6 от Директива 2014/30/ЕС

БДС EN 301 489-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на радиосъоръжения и служби. Част 2: Специфични
условия за устройства за радиоповикване

БДС EN 301 489-5

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
радиослужби. Част 5: Специфични условия за частни наземни мобилни радиосъоръжения (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни) и
наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби.
БДС EN 301 489-22
Част 22: Специфични условия за наземно базирани VHF авиационни мобилни и
фиксирани радиосъоръжения
БДС EN 301 489-25

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25: Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и спомагателни
съоръжения

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби.
БДС EN 301 489-26
Част 26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър,
ретранслатори и спомагателни съоръжения
БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за базова станция
(BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за мобилни станции
(MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС
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БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилна станция с CDMA разширен спектър,
работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати
410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 301 841-3

VHF цифрова линия от 2-ри вид за връзка въздух-земя (VDL). Технически
характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения.
Част 3: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 842-1

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 1: Европейски стандарт (EN) за съоръжения на земята

БДС EN 301 842-2

HF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 2: Общо описание и слой на данни

БДС EN 301 842-3

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 3: Допълнителни аспекти при разпръскване

БДС EN 301 842-4

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 4: Функции при връзка от точка до точка

БДС EN 301 842-5

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Техничес
ки характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения.
Част 5: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран
европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят спектър, работещи
в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA 450) и в обхватите за PAMR 410
MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания
на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 302 561

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация с постоянна
или променяща се обвиваща крива, работещи с широчина на канала 25 kHz,
50 kHz, 100 kHz или 150 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 303 035-1

Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3(2)
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21:
Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22:
Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23:
Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

СД ETSI/TR 102 001

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Справочен
документ за системи за разширена пакетна TETRA услуга (TAPS)

СД ETSI/TR 102 491

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Усъвършенствана TETRA услуга за данни (TEDS). Системен справочен документ

ICAO, Annex 10

Aeronautical Telecommunications, volume III, volume V
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 493
от 7 февруари 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Перлата“, разположена в землището на с. Гранитово,
община Белоградчик, и с. Бела, община Димово,
област Видин
На основание чл. 49, а л. 2, чл. 50, а л. 1,
т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства
и § 63 от преходните и зак лючителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за
забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно
решение по т. 19 от протокол № 33 от заседанието на Министерския съвет на 22 август
2018 г. разрешавам на „ЙОТОВ СТОУ Н КУОРИС“ – ЕООД, гр. Мездра, ЕИК 106624299,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление – Мездра 3100, ул. Г. С. Раковски № 8, да извърши за своя сметка проу чване
на скалнооблицовъчни материали, подземни
богатства по чл. 2, а л. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Перлата“, разположена в землището на с. Гранитово, община
Белоградчик, и с. Бела, община Димово, област
Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,177 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проу чване с
титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

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

X (m)

Y (m)

1.

4751462,5

8455825,2

2.

4751614,0

8456050,1

3.

4751061,3

8456421,3

4.
1387

4750900,1

8456230,2

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 11 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върбово, община Чупрене, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1465

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 11 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1466

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 11 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Долни Лом, община Чупрене,
област Видин.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1467

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 11 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Протопопинци, община Чупрене, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1468

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 11 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Репляна, община Чупрене, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1469

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 11 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Търговище, община Чупрене, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1470

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 11 февруари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение №
5431 от 27.04.2010 г. на Върховния административен
съд на Република България, постановено по адм.д.
№ 16054/2009 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри в частта за границата
между поземлен имот с идентификатор 17806.6.67 и
поземлен имот с идентификатор 17806.1.1, с. Граф
Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

1471

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 697
от 13.05.2010 г. на Aдминистративния съд – Пловдив, постановено по адм.д. № 251/2010 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в частта за североизточната граница
между поземлен имот с идентификатор 56784.505.42
и поземлен имот с идентификатор 56784.505.43,
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

1472

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 12 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Средогрив, община Чупрене, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1473

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 12 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Войводово, община Мизия, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1474

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 12 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
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ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крушовица, община Мизия, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1475

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-91
от 12 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Мизия, община Мизия, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1476

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 12 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сараево, община Мизия, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1477

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 12 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Софрониево, община Мизия, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1478

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1479

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лъвино, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1480

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Галово, община Оряхово, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1481

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1482

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лесковец, община Оряхово, област Враца.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1483

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Остров, община Оряхово, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1484

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-100
от 14 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Селановци, община Оряхово, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1485

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-101
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 4475 о т 19.10.2011 г. на A д м и н ис т рат и вния съд – София-град, постановено по адм.д.
№ 3088/2011 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлен имот с
идентификатор 37914.6826.193, с. Кокаляне, район
„Панчарево“, Столична община, област София
(столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

1486

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3568-П
от 22 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за привати-
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зация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1682
от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71
от 2017 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5415
от 22.02.2019 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.515.98, с площ 3615 кв. м, намиращ
се на ул. Ямболен, гр. Ямбол (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 58 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 20 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 12-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денц и и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

1493

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3569-П
от 22 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1712 от 9.03.2018 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 26 от 2018 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5416 от 22.02.2019 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.5, със
застроена площ 129,80 кв. м, с предназначение:
за склад, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 87374.537.66.6 на ул. Каранова № 2,
гр. Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 77 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
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заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 12 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 23-тия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 23-тия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1494

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3570-П
от 22 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1705 от 20.10.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 87 от 2017 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5417 от 22.02.2019 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.511.402, с площ 400 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, ведно
с построената в него сграда с идентификатор
87374.511.402.1 със застроена площ 284 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 76 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 12 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 14-тия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3571-П
от 26 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1721 от 14.08.2018 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 70 от 2018 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5420 от 26.02.2019 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на външните работи,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
68134.1606.92, с площ 337 кв. м, намиращ се на ул.
Проф. Кирил Попов № 17, район „Студентски“,
Столична община, област София-град (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 120 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
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за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1496

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 819
от 6 декември 2018 г.
С изграждането на бул. Копенхаген заедно с
връзките на пътния възел бул. Копенхаген – бул.
Цариградско шосе ще се създаде възможност
за подобряване на транспортното обслужване
на София и обвързване на масовия градски
електротранспорт със Софийския метрополитен.
Изменението на действащия план за регулация
се налага във връзка с промененото местоположение на трамвайното трасе, което е определено
с подробен транспортно-комуникационен проект,
който е приет с решение на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-118/7.11.2008 г., т. 11 и протокол № ЕСГ-15/17.02.2011 г., т. 10.
Съгласно общия устройствен план на Столичната община, план-схема на първостепенната улична мрежа на София – класификация
бул. Копенхаген в участъка от бул. Цариградско
шосе до Метростанция 18 (Младост 3), е „улица
III-а клас“, като с план-схемата на масов градски електротранспорт е предвидено трамвайно
трасе, свързващо ж.к. Дружба с Метростанция
18 (Младост 3) и ж.к. Младост.
Съгласно ОУП на СО от 2009 г. бул. Копенхаген
попада в устройствена зона „Тти“, като прилежащите му територии попадат в устройствени зони:
„Смф“, „Оз1“, „Оз2“, „Пс“, „Тзв“.
Действащият подробен устройствен план за
трасето на бул. Копенхаген е регулационният план
на местност Трамвайно трасе от Гара Искър до
ж.к. Младост, одобрен със Заповед № РД-50-09-467
от 28.07.1986 г. на главния архитект на София;
частичен регулационен план на местност Цариградско шосе 7 – 11 км, кв. 11, 12, 13, одобрен
с Решение № 8 по протокол № 14/24.07.2000 г.
на СОС, и частичен застроителен, регулационен и кадастрален план за кв. 81, м. Горубляне,
одобрен с Решение № 23 по протокол № 23 от
19.03.2001 г. на СОС. Действащите планове са
одобрени по време на действие на предходни
общи устройствени планове и нормативи по
устройство на територията.
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Със Заповед № РА50-634 от 26.10.2016 г., издадена от главния архитект на Столичната община,
е разрешено изработване на изменение на план за
регулация в териториален обхват бул. Копенхаген
в участъка от Метростанция 18 (Младост 3) до
бул. Цариградско шосе.
С писмо изходящ № САГ16-ГР00-3500/3.11.2016 г.
Заповед № РА50-634 от 26.10.2016 г. е изпратена
до кмета на район „Младост“ – СО.
Проведена е процедура по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,
като с писмо изх. № РМЛ16-ГР00-235-[1]/28.11.2016 г.
на район „Младост“ – СО, е удостоверено, че заповедта е публикувана в „Софийски вестник“, бр. 10
от 16 ноември 2016 г. Приложени са протоколи
от 8.11.2016 г. и 28.11.2016 г.
Проектът е съгласуван от ПКТОБД с протокол № 43/17.10.2017 г. и дирекция „Управление и
анализ на трафика“ – СО. Изразени са становища
на отделите в НАГ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-3500-[4]/2.03.2018 г.
проектът е изпратен на кмета на район „Младост“ и кмета на район „Искър“ за извършване
на съобщаване по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Проведена е процедура по съобщаване на
проекта по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ чрез
публикация в ДВ, бр. 22 от 2018 г.
С писмо № РМЛ16-ГР00-235-[3]/20.07.2018 г.
н а р а й о н „ М л а д о с т “ и п и с м о № РИС18 ВК08-300-[1]/31.07.2018 г. на район „Искър“ се
удостоверява, че по отношение на проекта не са
постъпили възражения.
Представени са схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част:
„Газификация“, „Топлоснабдяване“, „Водоснабдяване и Канализация“, „Електроснабдяване и
Телефонизация“.
Представени са изходни данни, съгласувания
и становища от експлоатационните дружества:
„Софийска вода“ – АД, № ТУ-3691/21.10.2016 г.,
„ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, № 111
от 8.11.2016 г., „Топлофикация София“ – ЕАД,
от 7.11.2016 г. по вх. № СГ-1223/25.10.2016 г.,
„БТК“ – ЕАД, от 2.12.2016 г. и становище № 0800-2849/1.12.2016 г., „Овергаз Мрежи“ – АД, изх.
№ ОМ-Е20010-2804/18.11.2016 г.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73/25.09.2018 г., т. 19,
като е взето следното решение: „Приема проекта.
Изпраща в СОС за издаване на административен
акт за одобряването му.“
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът е разрешен и изработен служебно
с оглед промененото местоположение на трамвайното трасе, определено с подробен транспортно-комуникационен проект, приет с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-118/7.11.2008 г., т. 11,
и протокол № ЕС-Г-15/17.02.2011 г., т. 10.
Налице са основанията по чл. 134, ал. 1, т. 1
и 2 във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – разрешено е изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган по реда на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ,
внесен е проект, изпълнени са предписанията в
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заповедта за разрешаване на градоустройствената процедура и допълнително дадените такива,
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.
Действащият подробен устройствен план за
трасето на бул. Копенхаген е регулационният план
на местност Трамвайно трасе от Гара Искър до
ж.к. Младост, одобрен със Заповед № РД-50-09467 от 28.07.1986 г. на главния архитект на София;
частичен регулационен план на местност Цариградско шосе 7 – 11 км, кв. 11, 12, 13, одобрен с
Решение № 8 по протокол № 14/24.07.2000 г. на
СОС, и частичен застроителен, регулационен и
кадастрален план за кв. 81, м. Горубляне, одобрен
с Решение № 23 по протокол № 23 от 19.03.2001 г.
на СОС.
За т ери т ори я та е одобрена к а дас т ра л на
карта със Заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК и Заповед
№ РД-18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
По ОУП на СО бул. Копенхаген попада в
устройствена зона „Тти“, като прилежащите му
територии попадат в устройствени зони: „Смф“,
„Оз1“, „Оз2“, „Пс“, „Тзв“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ и ЗУЗСО.
С проекта за ПУП се предвижда изменение
на уличната регулация на местност Трамвайно
трасе от Гара Искър до ж.к. Младост, одобрен
със Заповед № РД-50-09-467 от 28.07.1986 г. на
главния архитект на София; частичен регулационен план на местност Цариградско шосе
7 – 11 км, кв. 11, 12, 13, одобрен с Решение
№ 8 по протокол № 14/24.07.2000 г., и частичен
застроителен регулационен и кадастрален план
за кв. 81, м. Горубляне, одобрен с Решение № 23
по протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, така
че да съответства на приетия подробен транспортно-комуникационен план.
ИП У Р води до изменение на кон так т ни
УПИ I-734 – „За обществено ползване“; УПИ II6029 – „За техническа инфраструктура“, и УПИ
III-6029, 6048 – „За търговия, складове и ТП“,
от кв. 3В, м. Младост 3; УПИ I-4023 – „За общ.
обслужване, подз. гаражи, озеленяване и спорт“,
от кв. 1, м. Трамвайно трасе от Гара Искър до
ж.к. Младост; УПИ I – „За озеленяване“; УПИ
II-4155, 2099, 2098, 2762, 2951, 2420, 2421, 2101 – „За
търговски център, подз. гараж и озеленяване“, и
УПИ XIV – „За озеленяване“, от кв. 2, м. НПЗ
Изток – подзона Горубляне; УПИ I – „За озеленяване и магазини“, от кв. 81, м. Кв. Горубляне.
Предвиденото УПИ I – „За озеленяване и магазини“, в нов кв. 81А е част от реализиран пътен
възел на бул. Цариградско шосе и не се налага
промяна на действащата улична регулация с обособяване на нов УПИ във връзка с реализиране
инвестиционното намерение за изграждане на
бул. Копенхаген. Предвид това производството по
одобряване на ПУП – ПР по отношение на УПИ
I – „За озеленяване и магазини“, от нов кв. 81-А
се прекратява на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.
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Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Проектът е изработен
при спазване изискванията на Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствени
те планове. Представени са схеми на инженерната
инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част:
„Газификация“, „Топлоснабдяване“, „Водоснабдяване и Канализация“, „Електроснабдяване и
Телефонизация“.
Представени са изходни данни, съгласувания
и становища от експлоатационните дружества:
„Софийска вода“ – АД, № ТУ-3691/21.10.2016 г.,
„ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, № 111
от 8.11.2016 г., „Топлофикация София“ – ЕАД,
№ СГ-1223/25.10.2016 г., „БТК“ – ЕА Д, № 080 0 -2849/1.12.2016 г., „Овергаз Мреж и“ – А Д,
изх. № ОМ-Е20010-2804/18.11.2016 г.
Представен е ПТКП, който е приет на заседание на ПК по „Транспорт, организация и
безопасност на движението“ при СО с протокол
№ 43 от 17.10.2017 г.
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 обхватът на плана
е над три квартала, като се предвижда отчуждаване на части от недвижими имоти – частна
собственост, за изграждане на обект – публична
общинска собственост – улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2, чл. 108,
ал. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, чл. 56, ал. 1 от АПК, устройствена категория по т. 25, 12, 16, 17, 20 и 34 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-73/25.09.2018 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Бул. Копенхаген в обхват:
О т о.т. 29 в – о.т. 615а (нова) – о.т. 62 8а
(нова) – о.т. 632а (нова) до о.т. 27 ведно с прилежащите локални платна и наложеното от това
изменение на границите на прилежащи УПИ,
както следва:
ИПР на: УПИ I-734 – „За обществено ползване“; УПИ II-6029 – „За техническа инфраструктура“, и УПИ III-6029,6048 – „За търговия, складове,
КОО и ТП“ от кв. 3В, м. Младост 3;
ИПР на УПИ I-4023 – „За общ. обслужване,
подз. гаражи, озеленяване и спорт“, от кв. 1,
м. Трамвайно трасе от Гара Искър до ж.к. Младост;
ИПР на: УПИ I – „За озеленяване“; УПИ II4155, 2099, 2098, 2762, 2951, 2420, 2421, 2101 – „За
търговски център, подз. гараж и озеленяване“, и
УПИ XIV – „За озеленяване“, от кв. 2, м. НПЗ
Изток – подзона Горубляне;
ИПР на УПИ I – „За озеленяване и магазини“, от кв. 81, м. Кв. Горубляне, по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и букви и зачертавания съгласно приложения проект с указан
върху чертежа обхват с изключение на УПИ
I – „За озеленяване и магазини“, от нов кв. 81А.
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2. Одобрява план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта по т. 1.
3. Прекратява административното производство по одобряване на плана за регулация на УПИ
I – „За озеленяване и магазини“, от нов кв. 81-А.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съоб
щаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.

1340

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 8
от 17 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
и чл. 64, ал. 2 от ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, одобрява проект за план-схема към подробен
устройствен план за „Газификация на с. Врачеш,
община Ботевград – разширение и допълнение“,
съгласно приложената графична част.
Проектът е изложен в стаята на отдел „ТСУ“
в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по одобрения проект чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.

1410

Председател:
Л. Лилов

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 773
от 30 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява проект на обект: ПУП – ПП за
трасе и сервитут за изграждане на линеен обект
„Подземен провод на електронносъобщителна мрежа“ от ПИ № 06286.29.40 по КККР на
гр. Брезник до УПИ І-73.1, 73.5, кв. 129 по ПУП
на гр. Брезник за учредяване сервитутно право за
изграждане на подземен провод на електронносъобщителна мрежа от „Трейс рисорсиз“ – ЕООД,
концесионер на находището, като трасето започне от ПИ № 06286.29.40 с начин на трайно
ползване – селскостопански, горски, ведомствен
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път, преминаващ през № 06286.82.71, път ІІ клас
от републиканската пътна мрежа, № 06286.82.70,
06286.82.72, 06286.83.39, 06286.73.32, 06286.73.34 с
начин на трайно ползване – селскостопански,
горски, ведомствен път, по КККР на гр. Брезник
и достига до УПИ І-73.1, 73.5, кв. 129 по ПУП
на гр. Брезник.

1419

Председател:
В. Младенова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1377
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 59, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 87
от протокол № 8 от 19.09.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за електрозахранване
на ПИ с идентификатор № 10447.17.8, местност
Алмалъка по КККР на гр. Велико Търново – трасето започва с разширение на кабелна мрежа
1 kV от ТП „Метални отливки“ и полагане на
кабел до разпределителна касета, монтирана в
ПИ № 10447.501.15 (урбанизирана територия с
НТП „за второстепенна улица“ – общинска собственост), след което ще премине през следните
имоти: ПИ № 10447.501.6 (урбанизирана територия с НТП „за второстепенна улица“ – общинска
собственост), ПИ № 10447.501.144 (урбанизирана територия с НТП „за друг вид застрояване“ – общинска собственост), ПИ № 10447.501.145
(урбанизирана територия с НТП „за друг вид
зас т роя ва не“ – общ и нск а собс т венос т), П И
№ 10447.501.146 (урбанизирана територия с НТП
„за друг вид застрояване“ – общинска собственост), ПИ № 10447.17.11 (земеделска територия с
НТП „за селскостопански, горски и ведомствен
път“ – публична общинска собственост), където
се монтира ел. табло тип ТЕПО-1Т външно на
границата на имота. Определен е сервитут около
кабела 1,5 м от обслужващата страна съгласно
приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 16 за сервитутите на енергийните обекти.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за водоснабдяване
на ПИ с идентификатор № 10447.17.8, местност
Алмалъка по КККР на гр. Велико Търново – трасето започва от съществу ващ водопровод с
водопроводно отклонение с PHDE ∅ 90 мм,
в изкоп с минимална дълбочина 1,2 м в ПИ
№ 10447.501.15 (урбанизирана територия с НТП „за
второстепенна улица“ – общинска собственост),
след което преминава през следните имоти: ПИ
№ 10447.501.6 (урбанизирана територия с НТП „за
второстепенна улица“ – общинска собственост),
ПИ № 10447.501.144 (урбанизирана територия
с НТП „за друг вид застрояване“ – общинска
собственост), ПИ № 10447.501.145 (урбанизирана
територия с НТП „за друг вид застрояване“ – общинска собственост), ПИ № 10447.501.146 (урба-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

низирана територия с НТП „за друг вид застрояване“ – общинска собственост), ПИ № 10447.17.11
(земеделска територия с НТП „за селскостопански,
горски и ведомствен път“ – публична общинска
собственост), и влиза в имота на възложителя
ПИ № 10447.17.8, където е изградена водомерна
шахта. Определен е сервитут 3 м осово от новия
водопровод.
3. Одобрява план-схеми за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор
№ 10447.17.8 по КККР на гр. Велико Търново.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.

1421

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗАПОВЕД № 533
от 19 февруари 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗМСМА, Решение № 914 от протокол № 54 от
31.01.2019 г. на Общинския съвет  –  гр. Горна
Оряховица, във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311,
чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) и чл. 12, ал. 1
от Закона за общинската собственост нареждам:
1. Считано от 1.04.2019 г. преобразувам ДГ
„Детски свят“ – Горна Оряховица, с административен адрес Горна Оряховица, ж.к. Калтинец, ул.
Пирин № 6, чрез вливане в ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица, с административен адрес
Горна Оряховица, ул. Раховец № 11.
2. Вливащата се детска градина продължава да
функционира като филиал „Детски свят“ – Горна
Оряховица, ж.к. Калтинец, ул. Пирин № 6, към
ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица, с
административен адрес Горна Оряховица, ул. Раховец № 11, считано от 1.04.2019 г., и втори адрес
Горна Оряховица, ж.к. Калтинец, ул. Пирин № 6.
Към момента на вливането във филиал „Детски
свят“ – Горна Оряховица, ж.к. Калтинец, ул. Пирин № 6, функционират 3 групи с общо 72 деца.
3. Задължителната документация на вливащата
се ДГ „Детски свят“ – гр. Горна Оряховица, ж.к.
Калтинец, ул. Пирин № 6, наличният инвентар
и сградният фонд – публична общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване
от директора на детската градина, в която се
влива, а именно ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна
Оряховица, с административен адрес Горна Оряховица, ул. Раховец № 11, до 31.03.2019 г.
4. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от ж.к. Калтинец, в
т.ч. задължителното предучилищно образование
на 5- и 6-годишните деца, както и нощуваща
група, да продължат да се осъществяват във
филиал „Детски свят“ – Горна Оряховица, ж.к.
Калтинец, ул. Пирин № 6, под административното
ръководство на директора на ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица, с административен
адрес Горна Оряховица, ул. Раховец № 11.
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5. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
6. Намалявам броя на второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г., като изваждам ДГ
„Детски свят“ – Горна Оряховица, ж.к. Калтинец,
ул. Пирин № 6.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на РУО – Велико Търново.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йорданка Кушева – зам.-кмет.

1351

Кмет:
Д. Добрев

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1090
от 17 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с
предложение вх. № ОА-9251/1/7.11.2018 г. от кмета
на община Елин Пелин по повод заявление вх.
№ УТ2_20-2123/7.03.2018 г. от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, и по предложение на постоянната
комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за въздушно-кабелна линия 1 kV за захранване
на обект „Жилищни сгради“ с № 1, 2 и 3 в УПИ
І-88, кв. 17а, и подобект „Нов извод 1 kV от съществуващ трафопост“ по плана на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изградят съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, ПУП – ПП, да бъдат
за сметка на съответния възложител съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
Решението може да се обжалва по реда на
АПК пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

1395

Председател:
Н. Плещов

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 941
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ, протокол № 17 от 2018 г. на ОЕСУТ, т. 18,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура – канализация на ПИ
38978.389.107 през поземлени имоти – местни
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пътища, 38978.388.2, 38978.507.5 и частни земеделски имоти 38978.386.34, 38978.386.52 в землището
на гр. Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
1366
РЕШЕНИЕ № 942
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ, протокол № 15 от 2018 г. на ОЕСУТ, т. 23,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елемент на техничес
ката инфраструктура – външно водоснабдяване на
махала Беледие хан – клон 3, през частни имоти
022001, 022002, 022003, 022004 и 022007 – ниви,
в землещето на с. Градец, община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
1367

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 27
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява:
1. ПУП – ПР (подробен устройствен план – план
за регулация) на възникнал свлачищен участък
в с. Енчец, община Кърджали.
2 . П У П – П П (п о д р о б е н у с т р о й с т в е н
план – парцеларен план) на възникнал свлачищен
участък в землище с. Енчец, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

1374

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 28
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за обект: „Външно електрозахранване на сграда, изградена в урегулиран
поземлен имот УПИ ХІІ-141, кв. 81 по плана на
Складова зона-Юг, гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – гр. Кърджали, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

1375

Председател:
Р. Мустафа
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ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕШЕНИЕ № 554
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Левски, одобрява
окончателен проект на общ устройствен план на
община Левски ведно с графичните и текстовите
материали.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общият
устройствен план не подлежи на обжалване.
Председател:
Д. Дочев

1347

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 595
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, одобрява изменение на подробен
устройствен план – план за регулация във фаза
окончателен проект на с. Куцина, община Полски Тръмбеш.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.

1420

Председател:
М. Йорданова

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 870
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 10 от протокол
№ 28 от 19.12.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение
на регулационния план на с. Балабанско за имоти
с идентификатори 02302.171.374 и 02302.171.375,
попадащи в парцел І – „За стадион“, кв. 29, и
трасе на улица с о.т. 193-195-197-198, като за имот
с идентификатор 02302.171.374 се обособи нов
УПИ ІІ-374, отреден „За жилищно строителство“,
по имотни граници и устройствени показатели:
устройствена зона „Жилищна – малкоетажно
заст рояване – Ж м“, п лът ност на заст рояване – до 60%; коефициент на интензивност – до
1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. Парцел І, кв. 29, се отрежда
„За озеленяване“. Частично се изменя трасе на
нереализирана улица с о.т. 193-195-197-198-199,
като в участъка на о.т. 195-197-198 се премахва, а
в участъка на о.т. 199-198 завършва с обръщало.
Графичната част на проекта е неразделна част
от настоящото решение.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.

1408

Председател:
П. Пенков

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 727
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Захранващ
водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната
водопроводна мрежа гр. Тутракан“ (за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия).

1383

Председател:
Д. Николов

РЕШЕНИЕ № 728
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Захранващ
водопровод 2 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната
водопроводна мрежа гр. Тутракан“ (за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия).

1384

Председател:
Д. Николов

РЕШЕНИЕ № 729
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) (за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия) за прокарване на
трасе на обект: „Външен водопровод от ПС ІІ
подем Тутракан до ВК Тутракан“.

1385

Председател:
Д. Николов

РЕШЕНИЕ № 730
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) (за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия) за прокарване на
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трасе на обект: „Външен водопровод от кл. Раней
1, 2 и 3 до ПС ІІ подем Тутракан“, с възложител
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България.

1386

Председател:
Д. Николов

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 599
от 30 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, област Благоевград, одобрява ПУП (подробен
устройствен план) – парцеларен план за трасе на
път с трайна настилка за достъп до ПИ № 019049,
местност Шопарланка, КВС землище с. Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград, преминаващ
през ПИ № 000306 – полски път на община Гърмен, и ПИ № 000492 – дере на община Гърмен.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград,
на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

1416

Председател:
И. Узунов

1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „а“ и „в“ и ал. 4 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с
чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „а“ и „в“, чл. 143, ал. 1,
чл. 144, ал. 1 – 3 е издал на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС6/14.02.2019 г. за строеж: „Електрификация на 83-та
железопътна линия Симеоновград – Нова Загора“,
на територията на община Симеоновград, област
Хасково, общини Гълъбово и Раднево, област Стара
Загора, и община Нова Загора, област Сливен. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1402
66. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедурa за избор на административен
ръководител – районен прокурор на Районната
прокуратура – гр. Елена – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
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удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
1489
191. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от
12.02.2019 г., протокол № 30, обявява конкурси
за академични длъжности в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт за: главни
асистенти: един в професионално направление
7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Лека атлетика,
група скокове), за нуждите на катедра „Лека атлетика“; един в професионално направление 7.6.
Спорт, специалност „Спорт“ (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;
един в професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Спорт“ (Хандбал), за нуждите на
катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“, трите
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“; доценти:
един в професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Спорт“ (Баскетбол), за нуждите на
катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“; един в
професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Лека атлетика – бягане на средни
и дълги разстояния, лека атлетика за деца), за
нуждите на катедра „Лека атлетика“, двата със
срок за подаване на документите 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника
за придобиване на научната степен „доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности
в Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА). Документи за конкурсите се подават
в служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1, на НСА
„Васил Левски“, Студентски град, София.
1388
10. – 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 на с. Войнеговци, район „Нови Искър“ – СО, на нов кв. 2, нови УПИ
V-430 – „за ЖС“, УПИ VІ-434 – „за ЖС“, УПИ
VII-239 – „за ЖС“, УПИ VIII-232 – „за общ. обсл.“,
УПИ IX-56 – „за общ. обсл.“, УПИ XI-26 – „за ЖС“,

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

УПИ XII-26 – „за ЖС“, УПИ XIII-26 – „за ЖС“,
УПИ XIV-26 – „за ЖС“, и УПИ – „за озел.“; ИПР
на контактни УПИ І-25 и УПИ ІІІ-23; заличаване
на нереализирана задънена улица от о.т. 3 до о.т. 4;
обособяване на нова задънена улица от о.т. 3а
до о.т. 3б (нови) и изменение на уличен профил
от нова о.т. 4 до о.т. 44и. Проектът е изложен в
район „Нови Искър“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Нови Искър“.
1297
65. – Община Благоевгра д на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Николина Методиева Янакиева, че е издадена Заповед № 1781 от
27.12.2018 г. на кмета на община Благоевград (на
основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,
2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на 16 кв. м, представляващи имот с идентификатор 04279.622.415
по кадастралната карта на Благоевград, одобрена
със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г., за мероприятието ул. Коста Босилков по плана на VII
микрорайон – Благоевград, одобрен със Заповед
№ 215 от 23.03.1998 г. на кмета на община Благоевград. Обезщетението в размер 685,75 лв. за
Николина Методиева Янакиева ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по
сметка на правоимащата след влизане в сила на
заповедта. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
1331
10. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод
в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ във
фаза окончателен проект с дължина на трасето
през територията на община Вълчи дол 18 432,39 м,
преминаващо през територията на землищата
на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите,
с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич и с. Есеница. Проектът е изложен в сградата на Община
Вълчи дол, стая № 203. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
1330
9. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на кабел ниско напрежение до поземлен имот (ПИ) 018006 в землището
на с. Поповци, община Габрово. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания,
предложения и възражения.
1405
6. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за изменение на ПУП – ПП на обект:
„Реконструкция на съществуващ водопровод за
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захранване на населените места: кв. Войново,
с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци,
с. Николчевци, с. Божковци, с. Стоеци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци,
с. Драгановци, с. Драгиевци и с. Гъбене, община
Габрово“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения
по проекта.
1432
3. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава за изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) през ПИ 72624.621.107 (път
от републиканската пътна мрежа – държавна
собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт – публична държавна собственост) за обект:
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич“ – фаза 1 ВиК – разпределителна
водопроводна и канализационна мрежа – 3 Лота,
обхващащ частта от проекта извън границите на
урбанизираните територии, до разпределителна
шахта в ПИ 72624.474.82. Проектът е изложен в
Центъра за услуги и информация на Община Доб
рич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1307
4. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) през ПИ 72624.252.22 (пасище – общинска публична собственост) и 72624.274.86 (път
от републиканската пътна мрежа – държавна
собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич“ – фаза
1 ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 Лота, обхващащ частта
от проекта, която попада извън границите на
урбанизираните територии. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1308
5. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(П У П – ПП) п рез ПИ 72624.274.87 (мес т ен
път – публична общинска собственост) за обект:
„Интегриран проект за подобряване на водния
сектор в гр. Добрич“ – фаза 1 ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3
Лота, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии. Проектът е
изложен в Центъра за услуги и информация на
Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1309
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект „Пътна връзка за транспортен
достъп към ПИ с № 142059 и № 142060, местност
Горен Кошелан, с. Розино, община Карлово, област Пловдив“. Проектът предвижда създаване
на локално платно с ширина 9 м, като пътното
платно е с ширина 6 м, и два тротоара, като
от север е с ширина 2 м, а от юг – с ширина
1 м. Пътната връзка засяга имоти – общинска
и държавна собственост, както и двата имота,
за които се изработва ПП. В процедурата по
промяна на статута за връзка участват: имоти
на възложителя: от имот 142059 с НТП „нива“,
собственост на „ЕМИР – 77“ – ЕООД – 1,382
дка; от имот 142060 с НТП „нива“, собственост
на „ЕМИР – 77“ – ЕООД – 0,453 дка; имоти
публична общинска собственост с НТП „За селскостопански път“: от имот 000695 с НТП „За
селскостопански път“, собственост на Община
Карлово – 0,945 дка; от имот 000542 с НТП „За
селскостопански път“, собственост на Община
Карлово – 0,365 дка. Парцеларният план отразява
засегнатите имоти, през които преминава трасето
на пътната връзка, за което са приложени списък
на засегнатите имоти и баланси по Наредба № 8
на МРРБ. Имотите, в които се предвиждат пътни
платна, но няма да се изграждат на този етап и
няма да се променя статутът им, са посочени в
списъка на засегнатите имоти с нулева площ за
промяна на статута. Парцеларният план за пътна
връзка за транспортен достъп ще послужи за проектиране на работен проект за транспортен достъп.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечния
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Карлово.
1273
2. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект „Електропровод за захранване
на поземлени имоти с № 142059 и № 142060,
местност Горен Кошелан, с. Розино, община
Карлово, област Пловдив“. Проектът предвижда
електропроводът да бъде положен в изкоп с параметри, определени в техническия проект с общ
сервитут 2,10 на 0,60 м от страна на имотите и
1,50 м от страната за обслужване, в рамките на
селскостопански пътища – общинска публична
собственост, и собствените на възложителя имоти
в частта, предвидена за транспортен достъп. За
изпълнение на същото няма друга техническа
възможност. Дължината на проектното трасе е
835 м. Проектът за ПУП – ПП е в съответствие
с одобреното трасе и ел. схема към ПУП – ПРЗ
за промяна статута на земята за неземеделски
нужди на имотите на възложителя. Парцеларният
план отразява засегнатите имоти, през които
преминава трасето. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
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ЗУТ в едномесечния срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Карлово.
1274
53. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на УПИ
VІІ, кв. 21 и УПИ І, кв. 23 по плана на с. Петлино, община Кърджали. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“ при
Община Кърджали. 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 представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
1376
89. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Кабели средно напрежение за захранване
на ТП „Равда“ в ПИ 61056.78.8 от ТП „Поща“
в ПИ 61056.501.76 през ПИ 61056.78.8 и ПИ
61056.77.101, м. Чатал тепе, по к.к. на с. Равда,
община Несебър“, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ
61056.78.8 с площ 240 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За съоръжение на
електропровод“, преминава през ПИ 61056.77.101
с площ 4231 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост, след което продължава в урбанизирана
територия. Дължината на трасето на кабела
е 75,29 м в земеделска територия, като 1,89 м
попадат в ПИ 61056.78.8 и 73,4 м попадат в ПИ
61056.77.101 по к.к. на с. Равда, м. Чатал тепе.
Сервитутът се определя по 0,60 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площите с
ограничение са общо 160,04 кв. м, като 5,82 кв. м
попадат в ПИ 61056.78.7 и 154,22 кв. м попадат
в ПИ 61056.77.101 по к.к. на с. Равда. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. 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.
1305
60. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект:
Кабели 20 kV“, землище гр. Свети Влас, м. Юрта,
като елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
преминаващи през имоти: ПИ 11538.5.88 и ПИ
11538.2.106, землище гр. Свети Влас, м. Юрта.
Трасето на кабела започва от ТП Юрта – Детска
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градина, в ПИ 11538.501.539, преминава през
ПИ 11538.501.539, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и начин на трайно ползване – за
обществен селищен парк, градина, и през ПИ
11538.501.491, публична общинска собственост,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за
второстепенна улица, като тази част от трасето
е предмет на друг проект – ПУП – план-схема,
продължава през ПИ 11538.5.88 с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – дере, в участъка от т. 1 до
т. 2 на представеното задание, преминава през
ПИ 11538.5.46, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
територия на транспорта, и начин на трайно
ползване – за местен път, в участъка от т. 2 до
т. 3 на представеното задание, като тази част от
трасето е предмет на друг проект – ПУП – плансхема, продължава през ПИ 11538.2.106 с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път, в участъка от т. 3 до т. 9
на представеното задание до БКТП – Юрта 9, в
ПИ 11538.2.163. Дължината на трасето на кабела,
попадащ в земеделска територия, е 248,99 м и
сервитут с ширина 1 м от двете страни спрямо
оста на трасето на кабела. Площта на сервитута
е 498,03 кв. м. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 31, ет. 3,
тел. 0554/2-93-69. 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.
1306
3. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12,
т. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) – фаза окончателен проект за обект: Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи
дол – ЛВК Преселка“, включващ парцеларни
планове за трасето на газопровода и неговите
технологични съоръжения и план-схема за проводи и съоръжения – електропровод за трасе на
газопровода на територията на община Нови
пазар, преминаващи през землищата на с. Преселка и с. Тръница. Проектът за ПУП – ПП и
план-схемата може да бъдат разгледани в отдел
„ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“, стая № 101 на Община
Нови пазар. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1409
2. – Общинската служба „Земеделие“ – Септември, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересованите лица, че ще се
извърши трасиране и въвод във владение на новообразувани имоти по плана на новообразуваните
имоти за местност Водниците – имоти № 008423
(05949.8.423), м. Долен орешак – имоти 004027
(05949.4.27), 004029 (05949.4.29), 004034 (05949.4.34),
004045 (05949.4.45) по КК на землище с. Бошуля,
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община Септември. Трасирането ще се извърши
по график, който ще се обяви след обнародването
в „Държавен вестник“. Графикът по дати и местности ще бъде изложен в сградата на Община
Септември и кметството на с. Бошуля.
1406
3. – Община с. Братя Даскалови, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор
06183.5.836 в землището на с. Братя Даскалови, ЕК АТТЕ 06183, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, преминавайки по ПИ с
идентификатор 06183.62.710, ПИ с идентификатор
06183.62.712 и ПИ с идентификатор 06183.62.122,
с монтаж на МТТ до 100 kWA и кабелна линия
НН“, с дължина на кабелното трасе 586,70 м.
Проектът по части „Ел.“ и „Геодезия“ се намират в дирекция „УТИСПП“ при Община Братя
Даскалови. Заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1411

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 15, ал. 2 в
частта „за което гражданите заплащат режийни
разноски в размер 0,5 на 100 от стойността на
имота по сметка на общината“; чл. 27, ал. 3 в
частта „непосредствено да застрашават живота
и здравето на нуждаещите се“; чл. 28, ал. 1 и 2,
чл. 29, ал. 4 в частта „застрашени са от самосрутване“ и чл. 43, ал. 5 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища, приета
с Решение № 210 по протокол № 16 от 25.03.2005 г.
на Общинския съвет (ОбС) – гр. Хаджидимово,
е образувано адм. дело № 145/2019 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.03.2019 г. от 11 ч.
1429
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Милена
Любенова – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на чл. 30, ал. 1,
т. 1 в частта относно „… или на други изключителни
обстоятелства…“ от Наредбата за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление на Община
Шабла, приета с Решение № 611 от протокол № 52
от 19.12.2014 г. на Общинския съвет – гр. Шабла.
По протеста е образувано адм. д. № 121/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 30.04.2019 г. от 13,15 ч.
1425
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на чл. 33, т. 1 и
чл. 35 от Наредбата за реда и условията за уста-
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новяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с жилища от общинския
жилищен фонд на Община гр. Генерал Тошево,
приета с Решение № 6-31 от 29.07.2005 г. и изменена с Решение № 04-17 от 30.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево. По жалбата
е образувано адм. д. № 124/2019 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
9.04.2019 г. от 13,15 ч.
1426
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, с ЕИК 201327590, със
седалище и адрес на управление София, район
„Кремиковци“, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап.
3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров,
подадена чрез адв. Дацев – САК, против чл. 34,
ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Лесичово (Наредбата),
в частта є относно въведеното изискване (ограничение) за притежаване на съответно разрешение
по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците
за извършване на дейностите по събиране на
ИУМПС на територията на общината. Оспорва
се и чл. 66, ал. 2 от Наредбата, предвиждаща
административнонаказателна отговорност при
извършване на дейности по събиране, транспортиране и др. без наличие на разрешение за това.
По жалбата е образувано адм. д. № 219 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.,
което е насрочено за открито съдебно заседание
на 20.03.2019 г. от 10 ч.
1424
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила
жалба на „Бейсър Ауто“ – ЕООД, ЕИК 201327590,
представлявано от управителя Юрий Сидеров,
с посочен съдебен адрес: София, ул. Аксаков
№ 28, ет. 2, чрез адв. Юлиан Любомиров Дацев
против разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Брацигово в частта относно въведеното изискване (ограничение) за притежаване на
съответно разрешително по чл. 47 от Закона за
управление на отпадъците за извършване на
дейности по събиране на излезли от употреба
моторни превозни средства на територията на
община Брацигово. По оспорването е образувано
адм. д. № 121/2019 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з.
на 13.03.2019 г. от 9,45 ч.
1490
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 15,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за общинските жилища,
приета от Общинския съвет – с. Ситово, по което
е образувано адм. дело № 40/2019 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
1389
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредба
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№ 17 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Главиница, област
Силистра, приета с Решение № 39 по протокол
№ 6 от 27.03.2008 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Главиница, по което е образувано адм.
дело № 37/2019 г. по описа на Административния
съд – Силистра, насрочено за 27.03.2019 г. от 11 ч.
1390
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест срещу Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община
Минерални бани, по който е образувано адм.
дело № 199/2019 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 17.04.2019 г. от 10,10 ч.
1430
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба срещу чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Димитровград,
по която е образувано адм. дело № 116/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 10.04.2019 г. от 10 ч.
1404
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 37,
ал. 4 от Наредба № 10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилища от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 108
по протокол № 13 от 8.04.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 75/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
1.04.2019 г. от 9 ч.
1381
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване на решение по точка трета,
прието на четиридесет и първото заседание на
Общинския съвет – гр. Ямбол, на 31.01.2019 г. в
частта му на: т. 1.1. Приходи в размер 81 097 943 лв.
съгласно приложение № 1, от които в Раздел ІV.
Операции с финансови активи и пасиви са предвидени § 85-00, подпараграфи 85-02 емисии на
дългосрочни държавни (общински) ценни книжа
в размер 17 602 470 лв. като част от бюджет 2019
за местни дейности; т. 2. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер
21 260 798 лв. съгласно приложение № 4, от което 17 602 470 лв. са с източник на финансиране
облигационен заем чрез емисия на общински
ценни книжа и са предвидени в разчета като
капиталови разходи за основен ремонт по § 51-00
и за придобиване на дълготрайни материални
активи по § 52-00. По същото е образувано адм.
дело № 54/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 9.04.2019 г. от 10 ч.
1422
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 в
частта „или от оправомощени от него лица“ от
Наредба № 10 за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища (приета с Решение на
ОбС – гр. Стралджа, № 258 от протокол № 23 от
15.12.2005 г., изм. с Решение № 160 от протокол
№ 16 от 22.01.2009 г.), по което е образувано адм.
дело № 60/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 28.03.2019 г. от 10 ч.
1423
Асеновградският районен съд, гражданска
колегия, ІІ състав, призовава Шамил Гулам с
последен адрес Пловдив, ул. Славянска № 83,
ет. 7, ап. 26, офис на „Грюнер“ – ЕООД, сега с
неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ в деловодството за получаване на препис
от исковата молба и приложенията за отговор
по чл. 131 ГПК по гр.д. № 1893/2018 г. с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК, заведено от Маника
Василева Бучкова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1393
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Джихан Тунджа с последен
адрес в Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 19.04.2019 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 113/2019 г., заведено от Фатме Х. Дурсун.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1391
Първомайският районен съд, втори съдебен
състав, съобщава на ответника Петрос Панкрати – гражданин на Република Кипър, роден на
15.11.1971 г., без адресна регистрация в Република
България, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
в канцеларията на съда на адрес: гр. Първомай,
област Пловдив, ул. Христо Ботев № 13, за да
получи преписи от исковата молба, от приложенията є, от молба вх. № 818 от 8.02.2019 г., от
удостоверение № УРИ 5386-00-332 от 11.02.2019 г.,
издадено от началника на сектор „Миграция“
при Областната дирекция на МВР – Пловдив,
както и от Разпореждане № 140 от 13.02.2019 г. по
гр.д. № 35/2019 г., образувано по искове на Лукас
Панкрати, действащ като малолетен чрез своята
майка и законен представител Галя Иванова Василева, с постоянен адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. Капитан Бураго № 40, с правно
основание чл. 143, ал. 2 и чл. 149 от Семейния
кодекс. В случай че ответникът не се яви, за
да получи съдебните книжа в указания срок,
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК съдът ще му
назначи особен представител.
1392
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 37/2019 г. по предявено на 4.02.2019 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров срещу Ерджан Ахмед Хюсеин,
постоянен адрес: област Разград, община Завет,
с. Острово, ул. Хан Кубрат № 24, за отнемане

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

в полза на държавата на имущество на обща
стойност 86 238,22 лв., формирана като сбор от
следните компоненти:
От Ерджан Ахмед Хюсеин на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 731,38 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по сметка № BG73PRCB92301012587318 в „Прокредит
банк“ – ЕАД, с титуляр Ерджан Ахмед Хюсеин;
– сумата в размер 9950 лв., внесена от трето
лице по сметка № BG12BPBI79494070540701 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ерджан
Ахмед Хюсеин;
– сумата в размер 4579,51 лв., внесена за
погасяване на задължения по кредит по сметка
№ BG93BPBI79491070540703 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ерджан Ахмед Хюсеин;
– сумата в размер 22 407,05 лв., внесена за
погасяване на задължения по кредит по сметка
№ 5414949705407014 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ерджан Ахмед Хюсеин;
– сумата в размер 38 773,64 лв., внесена за
погасяване на задължения по кредит по сметка
№ BG50BPBI79491070540701 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ерджан Ахмед Хюсеин;
– сумата в размер 6296,64 лв., внесена за погасяване на задължения по кредити към „БНП
Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД.
От Ерджан Ахмед Хюсеин на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
дялове от капитала на дружеството „Щастливец
Стефанов“ – ЕООД, ЕИК 201653942, седалище
и адрес на управление: Разград, бул. България
№ 36, офис 1.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.06.2019 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1427
Русенският окръжен съд в закрито заседание с
определение от 30.01.2019 г. обявява, че в съда на
26.10.2018 г. по мотивирано искане с вх. № 11284
от 25.10.2018 г. от КПКОНПИ чрез председателя Пламен Георгиев Димитров срещу Павлина
Банчева Мирчева и Мирослав Димов Мирчев,
и двамата от с. Кипра, община Девня, област
Варна, е образувано гр.д. № 723/2018 г. относно
отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 129 413,18 лв. на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ. Иска се отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Павлина Банчева Мирчева
и Мирослав Димов Мирчев:
– 1/2 идеална чат от недвижим имот: урегулиран поземлен имот XI-960 в квартал 46 по регулационния план на гр. Борово, община Борово,
област Русе, с площ 730 кв. м, с адрес ул. Найден
Киров № 5, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 46 кв. м и лятна

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

кухня със застроена площ 6 кв. м, при граници
и съседи: улица, УПИ ХII-960, УПИ V-968, УПИ
VII-957, УПИ VIII-958 и УПИ Х-959, придобит с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 184, том 1, peг. № 614, дело № 22 от 30.01.2009 г.
(вписан с вх. рег. № 362 от 30.01.2009 г., акт № 61,
том 1, дело № 49/2009 г. на СВ – Бяла). Пазарната стойност на 1/2 идеална част от имота към
настоящия момент е 3000 лв.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Голф“, peг. № В 7268 СН, рама:
WVWZZZ1HZNW180891, двигател: NZ073747, с
първоначална регистрация 9.04.1992 г., придобит
на 8.04.2014 г. Пазарната стойност към настоящия
момент е 300 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Павлина Банчева Мирчева
с цена на иска в размер 40 281,90 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове в капитала на „Деница и ПаМи“ – ООД,
ЕИК 2032757011.
– Сумата в размер 3182,94 лв., представляваща
парични вноски през 2012 г. от Павлина Банчева
Мирчева по разплащателна сметка на граждани
и домакинства в левове № BG 23 BPBI 7945 10
66301901, открита на 13.08.2012 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Павлина Банчева
Мирчева.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща парична вноска по разплащателна сметка
№ 18225195, IBAN: BG 61STSA93000018225195,
открита на 2.03.2010 г., закрита на 10.04.2012 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Павлина Банчева
Мирчева.
– Сумата в размер 33 452,06 лв., представляваща парични вноски по разплащателна сметка
№ 20330745, IBAN: BG 68STSA93000020330745,
открита на 4.06.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Павлина Банчева Мирчева.
– Сумата в размер 1596,90 лв., внесена от трети
лица по разплащателна сметка № 20330745, IBAN:
BG 68STSA93000020330745, открита на 4.06.2012 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Павлина Банчева Мирчева.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Павлина Банчева
Мирчева и Мирослав Димов Мирчев с цена на иска
в размер 8470 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 200 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Ескорт“, peг. № В 6467 CP, рама:
VS6АХХWPAAMJ06858; двигател: RTH1VIJ06858,
към момента на бракуване.
– Сумата в размер 2790 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Поло“, peг. № В 4341
К Р, paмa:W V W Z Z Z 6NZ W Y179892; д ви гат ел:
AEF220460, към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 4080 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № В 7732
К Р, рама: W V WZZZ3BZ V E077649; двигател:
AFN203844, към датата на отчуждаването му.
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– Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Фокус“, peг. № В 5081 ВС, рама:
WF0AXXGCDA2P70690; двигател: FFDA2P70690,
към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Фиат“, модел „Пунто“, peг. № В 4093 ВК, рама:
ZFA188000006070621, към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мирослав Димов Мирчев
с цена на иска в размер 77 361,28 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове в капитала на „Деница и ПаМи“ – ООД,
ЕИК 2032757011.
– Сумата в размер 33 393,07 лв., представляваща парични вноски по разплащателна сметка
№ 14239255, IBAN: BG 08STSA93000014239255,
открита на 12.07.2007 г., закрита на 24.07.2012 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Мирослав
Димов Мирчев.
– Сумата в размер 20 972,24 лв., представляваща парични вноски по разплащателна сметка
№ 22005846, IBAN: BG 46STSA93000022005846,
открита на 8.08.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Мирослав Димов Мирчев.
– Сумата в размер 11 509 лв., получена по
разплащателна сметка № 22005846, IBAN: BG
46STSA93000022005846, открита на 8.08.2014 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мирослав Димов Мирчев, след възникнало застрахователно
събитие.
– Сумата в размер 2515,29 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит
№ CREX-02660634 от Мирослав Димов Мирчев.
– Сумата в размер 833,86 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит
№ CREX-02489170 от Мирослав Димов Мирчев.
– Сумата в размер 3804,09 лв., представляваща
погасителни вноски по договор за кредит № PLUS01326271 през 2009 г. от Мирослав Димов Мирчев.
– Сумата в размер 1709,73 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит
№ PLUS-01462584 от Мирослав Димов Мирчев.
– Сумата в размер 2574 лв., представляваща
погасителни вноски по договор за кредит № PLUS01572331 от Мирослав Димов Мирчев.
Делото е насрочено за 29.05.2019 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
1519

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на Асоциацията на
разузнавачите от запаса – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 9.04.2019 г. в 17,30 ч. в Централния военен
клуб, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. доклад на контролноревизионната комисия; 3. избор на УС и КРК.
1407
14. – Координационният съвет на Асоциацията
на Демократичните синдикати (АДС) – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква конгрес
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(общо събрание) на синдиката на 13.04.2019 г. в
10 ч. на ул. Сердика № 21, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на АДС през
2018 г.; 2. приемане на финансовия отчет на АДС
за 2018 г.; проект за решение: конгресът приема
финансовия отчет на АДС за 2018 г.; 3. определяне
на размера на членския внос за периода от април
2019 г. до март 2020 г. включително и размера на
отчисленията за фонд „Стачен“; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на АДС за 2019 г.; 5. избор
на председател на АДС, председателски съвет,
контролна комисия; 6. разни – обсъждане и приемане на решения, постъпили в комисията по
решенията; 7. връчване на награди. Материалите
относно провеждането на конгреса се намират в
офиса на синдиката на ул. Сердика № 21 в София
и са на разположение всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе в 11 ч. на
14.04.2019 г. на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на участниците ще се извърши на 13.04.2019 г. от 9 до 10 ч. в хотел „Лайт“,
ул. Веслец, София.
1397
5. – Управителният съвет на „Българска
асоциация по детско-юношеска психиатрия и
свързаните професии“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква ОС на асоциацията на 13.04.2019 г.
в 11 ч. в Софи я, ул. Георги Софийск и № 1,
УМБАЛ – Александровска, Клиника по детска
психиатрия – учебната зала в дневно отделение,
при следния дневен ред: 1. представяне и обсъждане на реализираните задачи от страна на
управителния съвет на асоциацията и работните
групи; 2. избор на нов контролен съвет; 3. други.
При липса на кворум в обявения час на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно
и ще се счита за законно.
1403
1. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на
БОК свиква годишно отчетно общо събрание на
БОК на 17.04.2019 г. в 11 ч. в София, Грандхотел
„София“, ул. Гурко № 1, зала „София“, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на БОК за периода април 2018 – март
2019 г.; 2. приемане на счетоводния отчет и
доклада на одитора за 2018 г.; 3. приемане на
доклада на контролния съвет за периода април
2018 – март 2019 г.; 4. приемане на програма
за дейността на БОК за 2019 г.; 5. приемане на
бюджет на БОК за 2019 г.; 6. промени в устава
на БОК. Поканват се всички членове на БОК да
участват в общото събрание. Регистрацията на
членове на БОК започва на 17.04.2019 г. от 10 ч.
и приключва в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 17.04.2019 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
на БОК в деловодството на БОК по адреса на
управление – София, ул. Ангел Кънчев № 4, от
10 до 16 ч. всеки работен ден.
1463
1. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация – София, на основание
чл. 12, ал. 6 от ЗНС свиква редовно общо събрание
на Българския институт за стандартизация на
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19.04.2019 г. в 11 ч. в зала 4 „Асен Златаров“, ет.
3 на Националния дом на науката и техниката
в София, ул. Г. С. Раковски № 108, при следния
дневен ред: 1. приемане на членове на БИС; 2.
преустановяване на правата на членове на БИС;
3. приемане на отчета за дейността на БИС за
2018 г.; 4. приемане на отчета за изпълнение на
бюджета на БИС за 2018 г.; 5. приемане на бюджета на БИС за 2019 г.; 6. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
Българския институт за стандартизация започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено
писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от устава на
БИС събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
1443
1. – Управителният съвет на СНЦ „Национална патриотична школа“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 1.05.2019 г.
в 12 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
стария УС и избор на нов УС; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
1412
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб по лека атлетика „Атлетик“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.05.2019 г. в 12 ч. на
адрес: София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А,
бл. 509, вх. 1, ет. 7, ап. 24, при следния дневен ред:
1. избор на управителен съвет; 2. промени в устава
на сдружението; 3. прекратяване на членствени
права, изключване и приемане на нови членове;
4. обявяване в Агенцията по вписванията – Търговския регистър, адрес за кореспонденция със
сдружението и адрес на електронна поща; 5. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението; 6. приемане на цялостен отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1453
46. – Управителният съвет на ПСК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 10.05.2019 г.
в 17 ч. във Варна, в Заседателната зала на СУ „Г.
Бенковски“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1433
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Колоездачен клуб „Горгона“ – в
ликвидация – Велико Търново, на основание
чл. 16, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.04.2019 г. в
17 ч. във Велико Търново, ул. Зеленка № 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
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отчет на ликвидатора на сдружението; 2. приемане на ликвидационния баланс и отчетите към
него; 3. приемане на пояснителния доклад към
ликвидационния баланс; 4. освобождаване на
ликвидатора от отговорност; 5. други въпроси,
свързани с приключване на производството по
ликвидацията и прекратяването на сдружението.
На основание чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно при
условията на спадащ кворум.
1399
4. – Управителният съвет на СНЦ „Еделвайс
57“ – Гълъбово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 17.05.2019 г. в
17,30 ч. в Дома на културата – Гълъбово, ул. Тунджа № 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет и финансов
отчет на сдружението през 2018 г.; 2. избор на
нов управителен съвет. Регистрацията за участие
в общото събрание започва в деня на събранието
в 16,30 ч. и ще приключи в 17,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1417
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14. – Съветът на Адвокатската колегия – Ямбол, на основание чл. 83 във връзка с чл. 89, т. 16
от Закона за адвокатурата свиква извънредно общо
събрание на 10.05.2019 г. в 13 ч. в залата на Община
„Тунджа“, Ямбол, при следния дневен ред: 1. избор
на член на дисциплинарния съд; 2. вземане на
решение за възмездно и/или безвъзмездно право
на ползване от Адвокатската колегия – Ямбол, на
обект сутеренен етаж, намиращ се в Адвокатската
палата – Ямбол, ул. Жорж Папазов № 14; 3. даване
на мандат от общото събрание на Адвокатския
съвет – Ямбол, за сключване на договори за възмездно и/или безвъзмездно право на ползване на
посочения обект; 4. разни. При липса на кворум
събранието се отлага за 14 ч.
1396
Гълъбина Христова Митева – ликвидатор на
сдружение „Съюз на българските икономисти оценители в строителството и транспорта“ – София,
в ликвидация по ф.д. № 1977/2003 г. на Софийския градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 от
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението кани
всички кредитори да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
1382

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 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.
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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