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2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 9 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 58 860 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските и
частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството
на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 33 885 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 24 975 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 24 975 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
(2) Със сумата 32 370 лв. да се увеличи
показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по

бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 131 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
за изплащане на стипендии и еднократно
финансово подпомагане по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2019 г., приета с Постановление № 97
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 36
от 2019 г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) По бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г., по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно
и качествено преду чилищно и у чилищно
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите
на децата и учениците“, да се създаде администриран разходен параграф „Стипендии за
деца с изявени дарби“ в размер на сумата по
чл. 3, ал. 1.“
2. В § 1 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 55а от Закона за публичните финанси“ се поставя запетая и се добавя
„чл. 75 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г.“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2019 г. за прием ане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2019 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г.
Община

Средства за стипендии на
ученици от общински училища
(в лв.)

Област

Средства за стипендии на ученици от
частни училища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Якоруда

Благоевград

1 620

1 620

Карнобат

Бургас

1 215

1 215

Варна

Варна

8 775

8 775

Габрово

Габрово

2 700

2 700

Тервел

Добрич

1 620

1 620

Септември Пазарджик

1 350

1 350

Разград

Разград

1 350

1 350

Столична

София-град

Силистра

Силистра

1 485

1 485

Хасково

Хасково

1 485

1 485

Стралджа

Ямбол

1 620

1 620

10 665

Общо:

23 220

10 665

10 665

33 885

6448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
ОТ 9 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112
от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40
от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от
2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г.,
бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55
от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г.,
бр. 17 и 89 от 2017 г. и бр. 27 и 39 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 8 – 10 се изменят така:
„8. за дете:
а) сирак до 16-годишна възраст, а ако
учи – до придобиване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст – 100 на
сто от ГМД;
б) настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от

Закона за закрила на детето до 16-годишна
възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст – 100 на сто от ГМД;
в) до 16-годишна възраст, а ако учи – до
придобиване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст – 91 на сто
от ГМД;
г) от 5- до 16-годишна възраст, а ако
учи – до придобиване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия
за съответния месец или повече от 3 дни
отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30 на сто от ГМД;
д) от 5- до 16-годишна възраст, което не
учи – 20 на сто от ГМД;
е) от 16- до 18-годишна възраст, което не
учи и е регистрирано в дирекция „Бюро по
труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 – 66 на
сто от ГМД;
ж) в случаите, когато не са извършени
задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето съобразно възрастта
и здравословното му състояние – 30 на сто
от ГМД;
9. за дете с трайно увреждане до 18-годишна
възраст – 100 на сто от ГМД;
10. за родител:
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а) отглеждащ сам дете/деца:
аа) до 3-годишна възраст – 120 на сто от
ГМД;
бб) до 16-годишна възраст, а ако учи – до
придобиване на средно образование, но не
повече от 20 години – 100 на сто от ГМД;
б) отглеждащ дете/деца до 16-годишна
възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст – 73 на сто от ГМД;
в) отглеж дащ дете/деца до 18-годишна
възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
г) отглеждащ дете/деца от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в
дирекция „Бюро по труда“ в срока по чл. 10,
ал. 4, т. 2 – 66 на сто от ГМД;
д) отглеждащ дете/деца от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, което/които е/са допуснало/
допуснали 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3
дни отсъствия без уважителни причини от
преду чилищно образование – 30 на сто от
ГМД;“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „и т. 10, буква
„а“, подбуква „бб“ и букви „б“ – „д“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Обстоятелствата по ал. 3, т. 6, 7, 8,
9 и т. 10, „буква „а“, подбуква „бб“ и букви
„б“ – „д“ включително, се установяват служебно.“
4. В ал. 8:
а) в т. 1 думите „буква „а“ се заменят с
„буква „в“;
б) в т. 2 думите „букви „а“ – „г“ се заменят
с „букви „а“ – „е“ включително“ и след тях
се поставя запетая.
5. Създава се ал. 9:
„(9) При определ яне на диференци рания минимален доход за родители с деца с
предоставено убежище или международна
закрила в Република България се прилага
разпоредбата на ал. 3, т. 10, както следва:
1. за периода на участие в програми и
проекти, съдържащи мерки за интеграция на
чужденците в Република България – буква
„а“, подбуква „бб“ и буква „б“;
2 . с лед п ри к л юч ва не на у час т ие т о в
програми и проекти, съдържащи мерки за
интеграция на чужденците в Република България, и за деца, които не са били включени в
тях – букви „в“ – „д“ включително, съобразно
учебната заетост.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 думата „молбата“ се заменя
със „заявление-декларацията“ и след думите
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„ключови компетентности“ се добавя „и/или
повишаване на квалификацията“.
2. В ал. 3:
а) създава се нова т. 5:
„5. лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи, когато е в
невъзможност да се самообслужи;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
3. В ал. 11 след думите „месечна помощ“
се добавя „за останалите членове на семейството“.
§ 3. В чл. 12, ал. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.“
се заменят с „обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г.,
бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 г.“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. лицата, за времето, в което полагат
грижи за лица с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;“.
3. Досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 8, 9 и 10.
4. Създава се т. 11:
„11. децата от 16- до 18-годишна възраст,
които не учат и са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“.“
§ 4. В чл. 14 ал. 6 се изменя така:
„(6) Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се установяват служебно.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На лицата, получили от Националната здравноосигурителна каса одобрение за
заплащане за медицински услуги във връзка
с лечение в чужбина по чл. 82, ал. 1а и 3
от Закона за здравето, могат да се отпускат
еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях, техните
придружители и донори, когато те не са
включени в сумата, определена за заплащане.“
2. В ал. 3, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) заповед от управителя на Националната здравноосигурителна каса за одобряване
на заплащането за медицинската услу га,
когато същата не може да бъде получена по
служебен път;“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обстоятелството по ал. 1, че разходите за дневни и квартирни не са включени
в обхвата на заплащането, определено по
реда на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 2019 г.
за медицинските и други услуги по чл. 82,
ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда
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и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, издадена от министъра на
здравеопазването, се установява служебно.“
4. Досегашната ал. 4 стават ал. 5 и в нея
след думите „бр. 51 и 57 от 2015 г.“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думите „бр. 27
от 2016 г.“ се добавя „и бр. 2 от 2017 г.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 думата „постоянен“ се
заменя с „настоящ“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Социалните помощи се отпускат въз
основа на заявление-декларация по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
Агенцията за социално подпомагане, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес
до дирекция „Социално подпомагане“, и след
представяне на лична карта/личен паспорт
(за справка), с изключение на случаите по
чл. 16а.“
2. В ал. 2 думите „документ за самоличност“ се заменят с „лична карта“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявление-декларацията за месечна
социална помощ се подава еднократно в
рамките на една календарна година с изк лючение на случаите, когато в рамките
на същата година е отказано отпускането
или отпуснатата месечна социална помощ
е прекратена.“
4. В ал. 4 т. 2 се отменя.
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6 накрая се добавя „от значение
при определяне на правото на социално подпомагане, които не могат да бъдат получени
служебно“.
7. В ал. 7 след думата „удостоверяващи“
се добавя „наличието на условия за упражняване“.
§ 8. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) В срок до 20 дни от подаването
на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя
социален доклад съгласно образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане.
(2) Социалната анкета се изразява в установяване на факти и обстоятелства, които
имат отношение в конкретния случай към
правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство.
(3) Социалната анкета включва:
1. проверки в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес;
2. проучване и анализиране на документи;
3. събиране на информация.
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(4) В случай че документи и информация
са налични в административен орган, те се
изискват и обработват служебно.
(5) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството проверката не може да
бъде извършена в дома, социалният работник
оставя уведомление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, в което се определя
3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция
„Социално подпомагане“ за справка.
(6) Ако в срока по ал. 5 лицето не се яви,
се прави повторно посещение в дома и ако
лицето или семейството отново не може да
бъде намерено, се оставя второ уведомление
с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция
„Социално подпомагане“.
(7) Ако в срока по ал. 6 лицето не се яви
за справка в дирекция „Социално подпомагане“, социалният работник отразява в
социалния доклад всички установени факти
и обстоятелства по ал. 3, т. 2 и 3 и прави
мотивирано предложение за отказ поради
невъзможност за цялостно извършване на
социална анкета.
(8) При извършване на социалната анкета
се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен,
битов и здравен характер, отнасящи се до
възможността за самоиздръжка и/или помощ
от лица, задължени по закон да осигуряват
издръжка.
(9) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният
работник прави предложение за отпускане
или за отказ на помощта, за нейния вид и
размер.“
§ 9. В ч л. 28, а л. 1 д у м и т е „с ъгласно
приложение № 3“ се заменят с „по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
Агенцията за социално подпомагане“.
§ 10. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изплащането на помощите може да се
извършва касово чрез лицензиран пощенски
оператор или безкасово по лична платежна
сметка на правоимащото лице, обозначена
с Международен номер на банкова сметка
(International Bank Account Number – IBAN),
водена от доставчици на платежни услуги,
лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици
на платежни услуги, осъществяващи дейност
на територията на страната.“
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 след думите „по образец“ се
поставя запетая и думите „съгласно приложение № 1б“ се заменят с „утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
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2. В ал. 5 думите „съгласно приложение
№ 7“ се заменят с „по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
§ 12. В чл. 34 числото „5“ се заменя с „10“.
§ 13. В чл. 35а думата „писмен“ се заличава и след думата „сигнал“ се добавя „или
при самосезиране“.
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 буква „м“ се изменя така:
„м) еднократни и месечни помощи, средства и добавки за деца;“.
2. В т. 10:
а) в буква „а“ след думата „правилника“
се добавя „и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г.
за условията и реда за отпускане на целева
помощ за отопление, издадена от министъра
на труда и социалната политика“;
б) в буква „в“ след думите „Закона за семейните помощи за деца“ се поставя запетая
и се добавя „и помощите, предоставяни от
Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27,
ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6449

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 13 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, приет
с Постановление № 47 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15,
28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и
98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от
2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86 от
2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 2017 г. и
бр. 35 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 числото „451“ се заменя
с „468“.
§ 2. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Общата администрация на ДАМТН
е структурирана във:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“;
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2. дирекция „Административно-правно и
информационно обслужване“.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Финансовоадминистративна“ се заменят с „Финансовостопански дейности и управление на проекти“.
2. Точки 3 – 8 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 13a:
„Чл. 13a. Дирекция „А дминистративноправно и информационно обслужване“:
1. в областта на административното и
деловодното обслужване:
а) организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите
и юридическите лица на принципа „едно
гише“, включително по електронен път, и
организира предоставянето на Комплексно
административно обслужване (К АО);
б) организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на
документооборота съгласно изискванията
на Единната система за деловодство посредством автоматизирана информационна
система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и
документацията на ДАМТН;
в) организира приемането на заявки за
административни услуги, предава ги за изпълнение на звената в администрацията, следи
за спазването на стандартите при изходящата
кореспонденция;
г) обработва входящата и изходящата кореспонденция и я предоставя за резолюция на
председателя, на заместник-председателите и
на главния секретар, отговаря за разнасянето
на кореспонденцията по адресати;
д) следи за спазването на сроковете за
изпълнение на преписките, като регулярно
докладва на главния секретар;
е) систематизира и съхранява документите
в архива съгласно номенклатурата на делата,
изготвя справки и отчети за дейността на
ДАМТН във връзка с извършените административни услуги;
ж) организира експертизи на ценността
на документите, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;
з) предоставя информация на админис т рат и вн и т е звена о т но сно а к т ове т е на
Министерския съвет, Народното събрание и
Министерството на икономиката, които се
отнасят до дейността на ДАМТН;
и) осигурява информация за административните услу ги, извършвани от Д А МТН,
предава на физическ ите и юридическ ите
лица изготвените по тяхно искане документи,
предоставя информация за хода на работата
по преписката;
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2. в областта на правното обслужване:
а) осъществява правна помощ на председателя, на неговите заместници, на главния
секретар и на административните звена на
ДАМТН с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава
становища по правни въпроси, изготвя и/
или съгласува заповеди или други документи,
които са свързани с дейността на ДАМТН;
б) анализира съдебната практика по прилагането на нормативните актове в областта
на метрологичния и техническия надзор и
прави предложения за усъвършенстването им
или за правилното им прилагане;
в) участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти
на нормативни актове, които са свързани с
дейностите на ДАМТН, дава становища по
тях или ги съгласува;
г) участва при съставянето, изменянето и
прекратяването на договори; съгласува или
дава становища по законосъобразността на
проектите на договори, които са изготвени
от други дирекции или са предложени от
други лица и организации;
д) оказва правна помощ при набирането
и подбора на персонала, както и при възникването, изменянето и прекратяването на
трудовите и служебните правоотношения на
служителите в ДАМТН;
е) осъществява процесуално представителство на председателя и на ДАМТН;
ж) осъществява кореспонденцията по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично
информира председателя за тях;
з) организира и координира процеса на
достъп до обществена информация и изготвя
проекти на решения за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ
от предоставяне на достъп до обществена
информация; извършва справки и съставя
отчети по Закона за достъп до обществена
информация;
и) участва със свои представители във
всички конкурси и търгове, които се провеждат от ДАМТН;
к) изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните
актове, които се издават от председателя
на ДАМТН или от упълномощено от него
длъжностно лице;
л) предприема необходимите правни действия и оказва правна помощ по събиране на
вземанията на ДАМТН;
м) осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки.
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3. в областта на обществените поръчки:
а) орг а н и зи ра и и зп ъ л н я ва дей но с т и
във връзка с планирането, подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки, ск лючването на
договорите за изпълнението им в ДАМТН
и изготвя план-график за провеждането им,
който председателят утвърждава;
б) организира изготвянето на проекти
на договори, образци на документи, както
и указание за подготовката им като част от
документацията за обществени поръчки;
в) организира изпращането на информация
за вписване в Регистъра на обществените
поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
г) осъществява взаимодействие с Агенцията за обществени поръчки във връзка
с процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
д) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
е) отговаря за разработването, изменянето
и допълването на вътрешните правила за
провеждане на обществени поръчки;
ж) изготвя ежегодно обобщена информация
за проведените обществени поръчки;
4. в областта на управление на човешките
ресурси:
а) изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на
длъжностите на ДАМТН;
б) организира дейностите по набиране и
подбор на персонал, изготвя актовете и документите, които са свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения;
в) планира и организира обучението на
персонала, повишаването и поддържането на
професионалната квалификация и преквалификация на служителите, създава условия за
повишаване на мотивацията и ефективността
на труда им;
г) координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и у твърж даване на длъжностните характеристики на
служителите;
д) оказва съдействие на оценяваните служители, на оценяващите ръководители и на
контролиращите ръководители в процеса на
оценяване на изпълнението на длъжностите
от служителите в ДАМТН;
е) организира дейностите по ползване на
отпуски и подготвя документите за пенсиониране на служителите; отговаря за достъпа и съхраняването на личните данни на
служителите в ДАМТН;
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ж) води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, отчита отпуските и заверява молбите на служителите за
ползването им, приема болнични листове и
ги предава в счетоводството;
з) организира обученията по безопасност
и здраве при работа, провежда началния и
периодични инструктажи на служителите по
здравословни и безопасни условия на труд;
и) води стат ист и ческата о т чет ност за
числеността на персонала, заплащането и
израстването в кариерата на служителите в
ДАМТН; издава документи и удостоверения,
които са свързани с тях;
5. в областта на информационните технологии:
а) организира и осигурява техническата
поддръжка на автоматизираната комуникационна инфраструктура на ДАМТН – локални
мрежи и комуникационно оборудване;
б) организира и осигурява поддръжката на
хардуера и софтуера на компютърната техника
в ДАМТН и оказва методическа помощ и
съдействие на служителите при използване
на внедрения софтуер;
в) проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за
нуждите на агенцията и тяхната наличност на
пазара на информационни технологии, както
и организира осигуряването на ДАМТН с
интернет услуги;
г) осигурява синхрона, съвместимостта
и сигурността на информационната система
на ДАМТН с информационната система на
държавната администрация, както и обмена
на информация по електронен път;
д) отговаря за въвеждането и внедряването
на системи, които са свързани с електронното правителство и въвеждането на правила
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на данните, които се обменят
между администрациите;
е) организира и контролира ефективното
използване на наличната техника, локалната
мрежа и интернет;
ж) следи за новости по заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира
своевременното инсталиране на коригиращ
софтуер; следи за неоторизиран достъп до
мрежата;
з) ежедневно арх иви ра данни т е върх у
технически носител;
и) организира издаването, използването,
подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията;
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к) администрира, поддържа и развива информационната система и информационния
сайт на ДАМТН;
л) организира и осигурява поддръжката
на телефонната централа и вътрешните телефонни постове;
м) осъществява контакти с фирмите и ведомствата, които създават софтуер, използван
в работата на ДАМТН, и оказва методична
помощ и съдействие на специалистите при
приложението му;
н) поддържа и актуализира интернет страницата на ДАМТН, като публикува текуща
информация в нея;
о) осъществява функции по вътрешната
сигурност и сигурността на информацията;
п) организира пропускателния режим и
охраната в сградите на ДАМТН.“
§ 5. В приложението към чл. 5, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „451“ се
заменя с „468“.
2. Ред „Обща администрация 48, в т.ч.:
дирекция „Финансово-административна“ 48“
се изменя така:
„Обща администрация
48
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на проекти“
25
дирекция „Административно-правно
и информационно обслужване“
23“
3. На ред „Специализирана администрация“ числото „396“ се заменя с „414“.
4. На ред „Главна дирекция „Контрол на
качеството на горивата за битово отопление“
числото „20“ се заменя с „37“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Постановление № 447 на Министерск и я съвет от 2014 г. за приемане на
Уст ройст вени п рави лници на Министерството на икономиката, на Министерството
на енергетиката и на Министерството на
туризма (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 82, 86 и 100 от 2015 г. и бр. 67 от
2016 г.), в чл. 4, ал. 2, т. 5 числото „451“ се
заменя с „468“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6495
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на туризма на Репуб
лика България и Световната организация по
туризъм към ООН за провеждането на Втория
Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 28 юни 2019 г. – ДВ, бр. 55
от 2019 г. В сила от 18 юли 2019 г.)
Във връзка с провеждането/домакинството
на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и исторически маршрути
на СОТ (наричан по-нататък „Конференция“)
в София, България, в периода 14 – 16 ноември 2018 г., от страна на Министерството на
туризма на Република България,
Имайки предвид, че Министерството на
туризма на Република България (наричано
по-натат ък „Министерст во на т у ризма“),
надлежно представлявано от г-жа Николина
Ангелкова – министър на туризма, е правителствена инстит у ци я, която провеж да
туристическата политика на страната в съответствие със законодателните изисквания,
създава необходимите условия за развитието
на национален диверсифициран туристически
продукт, насочен към националния и към
международните пазари,
Световната организация по туризъм към
ООН (наричана по-нататък „СОТ“ или „Организацията“), представлявана от нейния Генерален секретар г-н Зураб Пололикашвили,
е специализирана агенция на Организацията
на обединените нации и водещата публична
международна организация в областта на
туризма, с членство, обхващащо 158 страни
и територии, и повече от 500 партньорски
членове, представляващи частния сектор,
образователни инстит у ции, т у ристическ и
асоциации и местни туристически органи.
СОТ желае да проведе Втория Международен конгрес на световните цивилизации
и исторически маршрути на СОТ, целящ да
изследва как историческите маршрути могат
да бъдат използвани, за да се подобри преживяването на туристи, посещаващи обекти,
свързани със световни цивилизации, и Министерството на туризма на Република България
има готовност да бъде домакин,
следователно, страните се договориха за
следното:
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I
Привилегии, имунитети и съоръжения
1. Генералният секретар на Организацията
поканва участниците да присъстват на Конференцията. Секретариатът трябва да предостави
своевременно имената на приелите тази покана
на надлежно определените за целта органи от
Министерството на туризма, за да може тяхното пътуване и престой да бъдат подготвени
при възможно най-добрите условия.
2. Това Споразумение се основава на член
32 от Устава на Световната организация по
туризъм, който гласи следното: „Организацията се ползва на териториите на нейните
държави – членки от привилегиите и имунитетите, необходими за упражняване на нейните
функции. Такива привилегии и имунитети
могат да бъдат определени от споразуменията, сключени от Организацията, както и от
Резолюция 662 (XXI) от двадесет и първото
общо събрание на СОТ.
3. Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните агенции от
1947 г. и нейното приложение XVIII (наричана по-нататък „Конвенцията“), приета от
седемнадесетото общо събрание с Резолюция
545 (XVII), се прилага по отношение на Конференцията.
4. Участниците ще се ползват с привилегиите и имунитетите, предоставени на делегатите
на конференциите на специализираните агенции на Организацията на обединените нации,
както е предвидено в член V от Конвенцията.
5. Всички участници и лица, изпълняващи
функции във връзка с Конференцията, имат
право на безпрепятствено влизане и излизане от Република България. Министерството
на туризма предприема подходящи мерки за
улесняване на влизането, престоя и отпътуването от неговата територия на участниците,
независимо от тяхната националност. Министерството на туризма, като жест на добра
воля към СОТ към ООН и неговите членове,
ще положи максимални недискриминационни усилия за своевременното получаване на
безплатни визи.
6. На Генералния секретар на Организацията се дават привилегиите и имунитетите,
освобождаванията и улесненията, предоставяни на ръководителите на дипломатическите мисии, както е предвидено в член VI от
Конвенцията.
7. Служителите на Организацията ще се
ползват също от привилегиите и имунитетите,
предоставяни за конференциите на специализираните агенции на Организацията на
обединените нации, както е предвидено в
членове VI и VIII от Конвенцията.
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8. Без да се засягат разпоредбите на Конвенцията, всички участници и лица, изпълняващи функции във връзка със срещата, се
ползват с такива привилегии и имунитети,
улеснения и уважение, необходими за независимото упражняване на техните функции
във връзка с Конференцията.
II
Условия за организиране на семинара
1. Конференцията ще се проведе в София,
България, в периода 14 – 16 ноември 2018 г.
2. Министерството на туризма предоставя на Организацията за целите на тази
Конференция персонал, офиси, оборудване
за устни преводи, офис обзавеждане и техническо оборудване за възпроизвеждане на
документите, изисквани по време на Конференцията, изброени в приложение I, което
е неразделна част от настоящото Споразумение. Тези дарения в натура се оценяват
по тяхната справедлива стойност, посочена
в приложение II, към датата на сключване
на настоящото Споразу мение. Освен ако
не е договорено друго, същите трябва да се
върнат на страната, която ги е предоставила,
при завършването на проекта.
3. Министерството на туризма ще обезщети
и ще освободи от отговорност Организацията
по отношение на всяко действие, иск или искане
за каквито и да е наранявания или щети, които
могат да бъдат причинени на лицата или съоръженията, предоставени от Министерството на
туризма, освен когато такива наранявания или
щети са вследствие на груба небрежност или
умишлено неправомерно поведение от страна
на Организацията или нейните служители.
4. Конферентната зала, офисите и другите
помещения, предоставени от Министерството
на туризма, представляват зоната на Конференцията и ще се считат за помещения на
СОТ по време на семинара, за времетраенето
на всеки допълнителен период, необходим за
подготовката и приключването на неговите
задачи във връзка с това Споразумение.
5. Ст раните могат да се договорят за
външно спонсорство на Конференцията с цел
повишаване на качеството и подобряване на
организацията. Всяко спонсорство, организирано от която и да е страна, включително
всички нейни условия, подлежат на изричното
писмено съгласие на другата страна.
6. Предвид задължителните стандарти за
сигурност, изисквани от Департамента по
въпросите за безопасност и сигурност към Организацията на обединените нации (UNDSS),
Министерството на туризма ще предприеме
необходимите мерки за гарантиране на без
опасността и сигурността на делегатите, персонала и посетителите, участващи в събитието.
Страната – домакин ще предостави защита за
гарантиране на ефективното функциониране
на събитието в атмосфера на сигурност и
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спокойствие, без никакви смущения по отношение на сигурността, включително следните
процедури:
• Потвърждаване на местоположенията
на събитието (хотел/настан яване и
място за провеждане) и периметъра,
проверка на защитните материали и
тяхното правилно използване, както и
проверка на необходимия персонал за
изготвяне на плана за сигурност.
• П роверка дали всички валидни предпазни противопожарни мерки, аварийните изходи и т.н. са определени и
се извършват на мястото и в неговия
периметър.
• О пределяне на отговорно лице по сигурността, с което Отделът по сигурността на СОТ да може да се свързва
по всяко време.
• Предприемане на всякакви необходими
мерки за сигурност на участниците
през цялото време, особено в случай на
ВИП личности (посрещане, трансфер
и настаняване).
• В недряване на подходяща система за
достъп до мястото на събитието. Раздаване на съответната информация за
сигурността на участниците. Тази информация следва да обхваща основните
норми за сигурност, които да бъдат
спазвани при спешни слу чаи (план
за евакуация), посочващи аварийните
маршрути и изходи, местоположението
на медицинските съоръжения, съответните номера за спешни случаи и други.
Ако изискванията за сигурност, установени
от Департамента по въпросите за безопасност и
сигурност към Организацията на обединените
нации, предвиждат подписването на меморандум за разбирателство, същият се прилага
като приложение към настоящия Договор и
се приема надлежно от двете страни.
7. Всяко използване на името и/или емблемата, флага или съкращението на името на
организацията във връзка с Конференцията
подлежи на предварителна заявка до Организацията и писмено разрешение от Секретариата,
включително условията и реда за използване
на знаците на СОТ.
8. Изменение на настоящото Споразумение
или на приложението към него ще се извършва
по взаимно съгласие на страните чрез подходящо допълнително писмо за договореност.
9. Спор, противоречие или претенция,
възникващи във връзка с настоящото Споразумение, или нарушение на това Споразумение, освен ако не бъде уредено чрез преки
преговори, ще се разрешава чрез арбитраж
в съответствие с арбитражните правилата на
Комисията на ООН по правото на международната търговия. Страните се съгласяват да
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бъдат обвързани с всяко арбитражно решение,
постановено в съответствие с тази разпоредба,
като окончателно решение за всеки спор.
10. Нищо в настоящото Споразумение или
свързано с него няма да се счита за отказ от
привилегиите и имунитетите на СОТ.
11. Договорът влиза в сила на датата, на
която Република България уведоми Световната организация по туризъм, че е завършила
вътрешните си процедури за влизане в сила.
12. Договорът се прилага временно от датата
на последното подписване до окончателното
му влизане в сила.
Подписано в Мадрид на 8.10.2018 г. на
български и английски език, като версията
на английски език има предимство в случай
на конфликт между двете версии.
За Министерството
За Световната органа туризма на Репуб
низация по туризъм
лика България:
към ООН:
Иван Кондов,
Зураб Пололикашвили,
извънреден и пълномогенерален секретар
щен посланик на Република България в Кралство Испания и постоя нен п редс та ви т ел на
Република България в
Световната организация
по туризъм

ПРИЛОЖЕНИЕ I
А. С
 ЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ, КОИТО
ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
І. Помещения и оборудване
1. М инистерството на туризма ще предостави посочените по-долу помещения,
съоръжения и оборудване:
а) К онферентна зала за Конференцията
при същите условия, както следва:
– Удобно разположена конферентна зала
със седящи места (кресла с облегалки)
за около 250 – 300 души, налична поне
24 часа преди Конференцията.
	Конферентната зала трябва да бъде
оборудвана със следното:
– П резидентска маса и 5 кресла със
съответните странични маси;
– Е дна лекторска катедра с микрофон
и преносим компютър за презентации
в PowerPoint;
– Д иапроектор за PowerPoint презентации;
– Екран с голям размер;
– 3 двойни кабини за симултанен превод
и слушалки за участниците. Една кабина според езика на превода (английски,
български и всеки друг език, считан
за подходящ от Министерството на
туризма) в съответствие със спецификациите за оборудването и кабините за
превод на Международната асоциация
на конферентните преводачи (AIIC):
http://aiic.net/;
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– Достатъчен брой микрофони (за председателя, говорителите и за аудиторията);
– З а предпочитане е необходимото оборудване за уебстрийминг: камера(и) с
висока резолюция, подходящ лаптоп (с
възможност за редактиране на видео),
високоскоростна интернет връзка, за
осигуряване на гладкото протичане
на уебстрийминг.
– Ц ифрова система за двойно записване
на заседанията (от залата на заседанията, както и от кабината за английски
превод). Освен това заседанията на
Конференцията ще се превеждат на
английски език.
– Б анер (дизайн, предоставен от СОТ
към ООН), посочващ името и датата
на Конференцията, който ще бъде
инсталиран зад президентската маса;
– К омплект за участниците (включително документи, моливи и рекламни
материали, ако е необходимо);
– Услуги за питейна вода през всичките
дни на Конференцията и почивка за
кафе/чай;
– Безплатен WI-FI в конферентната зала;
– Флаговете на България, СОТ и Организацията на обединените нации се
намират за/до сцената (стандартен
размер: 1,83 × 1,22);
б) Б аджове за участниците (дизайнът,
цветът и категориите на участниците трябва да бъдат предоставени от
Секретариата на СОТ), достатъчно
пластмасови държачи за баджовете
и шнурове;
в) Табели за президентската маса, върху
които се посочва името и представ
ляващата страна или организация
съгласно програмата;
г) П роизводство на конферентна хартия
и материали, включително отпечатана
програма;
д) О фис за Генералния секретар, оборудван, както следва:
– едно бюро със стол, с офис консумативи;
– компютър с достъп до интернет и
принтер;
– кръгла маса за 6 души със столове;
е) Офис за Секретариата на СОТ със:
– три маси с по 1 стол всяка;
– т ри компютъра с достъп до интернет,
свързани с една високоскоростна
двустранна фотокопирна и принтерна машина;
– достатъчно количество хартия А4.
Офисът се предоставя на разположение на
служителите на СОТ не по-късно от 48 часа
преди Конференцията и до следващия ден на
Конференцията.
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Двама англоговорящи асистенти могат
да бъдат назначени, за да оказват помощ на
службата на Секретариата на СОТ.
ІІ. Местен персонал, отговорен за СОТ
2. М инистерството на туризма предоставя
следния местен персонал:
а) Техник(ци), отговарящ(и) по всяко
време за аудио-визуалното оборудване
в конферентната зала и за записване
на заседанията, с добро владеене на
английски език. Поне един техник
трябва да бъде в заседателната зала
по всяко време;
б) Техник, отговарящ за оборудването за
симултанен превод, с добро владеене
на английски език;
в) Достатъчен брой сътрудници, които
да съдействат на официалните езици
на Конференцията в конферентната
зала, както и друг помощен персонал.
ІІІ. Услуги, които ще се предоставят на
всички участници и на персонала на
СОТ
3. М инистерството на туризма ще предостави следните услуги на всички участници
и на длъжностните лица на СОТ:
а) Международен транспорт (самолетни
билети, включително една бизнес класа за Генералния секретар на СОТ към
ООН) и пълен пансион със закуска
за 4 служители на СОТ към ООН и
12 международни лектори (избрани
от СОТ към ООН в сътрудничество
с Министерството на туризма за Конференцията);
б) Услуги за симултанен превод на Конференцията (английски и български),
които да бъдат избрани по общо
съгласие между Министерството на
туризма и Организацията. В съответствие с правилата на Международната
асоциация на конферентните преводачи (AIIC) разплащателната служба
на ПАТ плаща, ако има преводачи,
които не са наети на местно ниво,
таксите според договорите, до дните за връщане (загуба на доходи) в
допълнение към дневните надбавки
(в местна валута), платими съгласно
гореспоменатата скала на Организацията на обединените нации, намалени
с 50%, тъй като ПАТ ще осигури настаняването и закуската. Трябва да се
изплащат и пътните надбавки, ако има
такива. Плащане на международните
самолетни билети и настаняването;
в) П редоставяне на място на много
езични знаци, конферентни банери и
информационни щандове;
г) Р егистрационни и информационни
бюра с 4 англоговорящи асистенти,
които ще отговарят за регистрацията на участниците под надзора на
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служителите на СОТ. Освен това се
предоставя рек ламен материа л за
забележ ителностите на г рада или
региона;
д) Приемане и трансфер между летището
и хотелите (и връщане) за длъжностните лица на СОТ и 12 международни говорители и други у частници
на високо ниво, ако е необходимо.
Препоръчително е да организирате
транспортни услуги между избраните
хотели и мястото на провеждане на
Конференцията за регистрация, за
Конференцията и за социални събития
и технически посещения.
ІV. Д руги услуги
4. М инистерството на туризма трябва да
предостави пряко следните услуги:
а) Гостоприемство и социална програма:
– П риветствен коктейл за участниците
вечерта на първия ден – 14 ноември
2018 г. – с канапета и напитки. На
кок тейла присъстват Генера лни ят
секретар и най-високият туристически
орган на приемащата държава;
– О бя д на бю ф е т и г а ла вечеря на
15 ноември 2018 г. и кафе-пауза на
16 ноември 2018 г. за участниците
(или избраните участници) на Конференцията;
б) Х отелски стаи: блокиране на достатъчен брой стаи за участниците в
основния хотел на Конференцията
(ако се провежда в хотел), а също и
в алтернативни хотели наблизо;
в) Е д н о т е х н и ч е с к о п о с е щ е н и е н а
16 ноември 2018 г. в гр. София, ако
е възможно;
г) Ф отограф: за церемонията по откриването и за дните на Конференцията.
Снимките трябва да бъдат предоставени на СОТ във възможно най-кратък
срок;
д) Поканване на националните и местните медии и пресата на пресконференцията, която ще се проведе на
14 ноември 2018 г.;
е) Рекламиране на Конференцията сред
националните заинтересовани страни
и медии и отпечатване на рекламни
материали (листовки, бюлетини и др.).
В. УСЛ У Г И, КОИТО ТРЯБВА Д А СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ ОТ СОТ
І. Участие в Конференцията
5. Организацията изпраща покани на всички
официални езици на официалните получатели
на СОТ, както и съответните напомняния, за
осигуряване на възможно най-високо ниво
на участие.
6. Организацията разпространява сред официалните получатели необходимата информация за мястото на провеждане за улесняване
на тяхното участие в оптимални условия.
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7. Организацията ръководи и проследява
регистрацията на участниците, които са официално поканени по покана на Генералния
секретар.
8. Организацията осигурява своевременното предоставяне на материали в необходимите
електронни формати за последващо отпечатване и разпространение на участниците.
ІІ. Логистика на Конференцията
9. Организацията реализира комуникационен и промоционален план на Конференцията
въз основа на собствените си ресурси, чрез
своя уебсайт и социални медии и специфични
прессъобщения на СОТ.
10. Организацията редовно съобщава на
надлежно определените от Министерството
на туризма органи имената и данните за
контакт на регистрираните участници и като
цяло координира всички логистични аспекти
на Конференцията с приемащата държава.
11. Организацията предоставя на участниците цялата логистична информация, свързана
с Конференцията и техния престой (програми,
трансфери, социални събития и т.н.).
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12. Всички снимки и/или видеоклипове,
направени по време на Конференцията, ще
бъдат изключителна собственост на Организацията и ще бъдат използвани от нея за
официални цели.
ІІІ. Съдържание
13. Организацията ще структурира Дневния ред на конференцията в сътрудничество
с Министерството на туризма.
14. Организацията в съгласие с Министерството на туризма избира и кани международни лектори и експерти на Конференцията
и отговаря за техния инструктаж.
15. Организацията поема провеждането на
дейността по време на Конференцията.
16. Организацията отговаря за публикуването на изложенията на участниците в
Конференцията и окончателния документ със
заключенията на нейния уебсайт.
17. След завършването на Конференцията
Организацията изпраща на участниците въп
росника за оценката.

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ДАРЕНИЯ В НАТУРАЛНА ФОРМА
В следващата таблица са дадени даренията в натура, които ще бъдат предоставени на Конференцията от Организацията и Министерството на туризма, заедно с тяхната справедлива
стойност на датата на подписване на това Споразумение.
Дарения в натура, които ще бъдат предоставени на проекта от Министерството на туризма
Описание
a)

Брой
единици

Резул- Дейтат
ност

СправедлиДата на Подлежащи на
ва стойност
доставка
връщане
(евро)

Имоти, машини и оборудване
Xxx
Междинна сума

б)

Нематериални активи
Xxx
Междинна сума

в)

Пътни разходи

10 000

Стойност на самолетните билети
Настаняване в хотел и други
пътни разноски

11 000

Междинна сума
г)

Право на ползване на помещения/места

17 000

Xxx
Междинна сума
д)

Други стоки и услуги
Xxx
Междинна сума

Общо

38 000
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Дарения в натура, които ще бъдат предоставени на проекта от СОТ
Описание
a)

Брой
единици

Резул- Дейтат
ност

СправедлиДата на Подлежащи на
ва стойност
доставка
връщане
(валута)

Имоти, машини и оборудване
Xxx
Междинна сума

б)

Нематериални активи
Xxx
Междинна сума

в)

Пътни разходи
Стойност на самолетните билети
Настаняване в хотел и други
пътни разноски
Междинна сума

г)

Право на ползване на помещения/места
Xxx
Междинна сума

д)

Други стоки и услуги
Xxx
Междинна сума

Общо
6395

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 7
от 2 август 2019 г.

за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на туберкулозата.
Чл. 2. Основните цели на диагностиката,
профилактиката и контрола на туберкулозата
са:
1. намаляване на риска от разпространение
на туберкулозата;
2. осигуряване на своевременно консултиране и изследване на лица със съмнение или в
риск от туберкулоза, както и на контактните
на туберкулоза лица;
3. ранна диагностика и своевременно лечение;
4. подобряване на надзора на туберкулозата.
Ч л. 3. (1) Д иа г но с т и к а и лечен ие на
туберкулозата се извършват от лечебните

заведения по чл. 5, ал. 6 от Наредба № 21 от
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване
и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62
от 2005 г.), отговарящи за регистриране на
случаите на туберкулоза.
(2) Диагностика в случаите на чувствителна
туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза,
включително рифампицин резистентна (RIFR) (MDR-TB) и свръхрезистентна (XDR-TB)
туберкулоза се извършва и от Националната
референтна лаборатория по туберкулоза към
Националния център по заразни и паразитни
болести (НЦЗПБ).
Чл. 4. При необходимост от диагностика
и/или лечение на туберкулоза медицинските
специалисти от здравните и лечебните заведения задължително насочват лицата за диагностика и лечение към лечебните заведения
по чл. 3, ал. 1.
Чл. 5. (1) Обект на дейностите по чл. 1 са
лицата със съмнение или в риск от туберкулоза, лицата с диагностицирана туберкулоза
и контактните на туберкулоза лица.
(2) Лица със съмнение за туберкулоза
(суспектни лица) са лица, при които са налице клинични симптоми, насочващи към
туберкулоза, без да е известно наличието на
източник на туберкулоза.
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(3) Лица в риск от туберкулоза са:
1. лица от етнически общности, живеещи
обичайно на комунен принцип или сред които
е отчитано разпространение на туберкулоза;
2. лица с наркотична зависимост и лица
с алкохолна зависимост, в т. ч. и участващи
в програми за лечение на зависимостите;
3. лица, които се ползват със закрила по
реда на Закона за убежището и бежанците;
4. деца и млади хора на улицата;
5. лица с ХИВ/СПИН;
6. лица с диабет от инсулинозависим тип;
7. лица на постоянна или продължителна
имуносупресивна терапия;
8. деца преди и след провеждане на биологична терапия;
9. изтърпяващите наказание „лишаване
от свобода“;
10. медицинският персонал в лечебните
заведения по чл. 3, ал. 1.
(4) Контактни на туберкулоза са лицата,
които са били или са в контакт с известен
източник на туберкулоза, независимо дали
имат клинични симптоми, насочващи към
туберкулоза.
(5) Обект на дейностите по чл. 1 може
да бъде и всяко лице, което иска да установи
дали има туберкулоза и е насочено от лекар
за диагностика.
Чл. 6. Наредбата се прилага за формите
на туберкулоза и случаите на проблеми във
връзка с болестта съгласно Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (МКБ-10), както следва:
1. туберкулоза на дихателните органи,
потвърдена бактериологично и хистологично
(А15);
2. туберкулоза на дихателните органи,
непотвърдена бактериологично или хистологично (A16);
3. туберкулоза на нервната система (A17);
4. туберкулоза на други органи (A18);
5. милиарна туберкулоза (A19);
6. последици от туберкулоза (B90);
7. туберкулоза, усложняваща бременността,
раждането или послеродовия период (O98.0);
8. вродена туберкулоза (P37.0);
9. наблюдение при съмнение за туберкулоза (Z03.0);
10. специално скринингово изследване за
откриване на туберкулоза на дихателните
пътища (Z11.1);
11. контакт с болен и възможност от заразяване с туберкулоза (Z20.1);
12. друг вид профилактична химиотерапия (Z29.2);
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13. когато в семейната анамнеза има други
инфекциозни и паразитни болести (Z83.1);
14. когато в личната анамнеза има други
уточнени рискови фактори, некласифицирани
другаде (Z91.8).
Раздел ІІ
Диагностика на туберкулозата
Чл. 7. Изследване за туберкулоза се извършва:
1. при провеждане на скринингово изследване;
2. при диагностика и проследяване на
лечение на туберкулоза;
3. за определяне на диференциална диагноза;
4. за целите на медицински научни изследвания и клинични изпитвания на лекарствени
продукти;
5. в случаите по чл. 5, ал. 5.
Ч л. 8. (1) Ск ринингово изследване се
извършва на лица в риск от туберкулоза и
контактни на туберкулоза лица.
(2) Скрининговото изследване може да се
проведе, като:
1. имунологично изследване (туберкулинов
кожен тест (ТКТ) на Манту или гама-интерферонов тест);
2. микробиологично изследване;
3. образно изследване.
Чл. 9. (1) Диагностика на туберкулозата
се извършва чрез:
1. микробиологично изследване (микроскопски – за киселинно устойчиви бактерии
и културелно изследване за изолиране на M.
tuberculosis complex) на клиничен материал;
2. имунологични изследвания за туберкулоза: ТКТ на Манту или гама-интерферонови
тестове;
3. генетични изследвания за туберкулоза:
Real-Time PCR метод (XpertMTB/RIF) или
линейно хибридизационни методи (LPA);
4. образно изследване.
(2) При положителен резултат (изолиран
M. tuberculosis complex) от културелно изследване се извършва задължително тест за
лекарствена чувствителност.
(3) При откриване на резистентност към
противотуберкулозните лекарствени продук
ти се изпраща клиничен материал и/или
щам за потвърж даване на Националната
референ т на лаборат ори я по т у берк улоза
към НЦЗПБ.
(4) При хиперергичен ТКТ на Манту ≥ 15 мм
и/или положителен гама-интерферонов тест
се провежда допълнителен клиничен преглед,
рентгенография на бял дроб и други изследвания по преценка на лекар – специалист по
пневмология и фтизиатрия.
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(5) При потвърж даване на диагнозата
туберкулоза лицето се насочва към съответните лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 за
провеждане на лечение.
Чл. 10. Микробиологично изследване за
туберкулоза се извършва от медицински специалист в микробиологичните лаборатории
към структурите по чл. 3.
Чл. 11. За микробиологично изследване
за туберкулоза се използват: храчка, ликвор,
стомашни промивни води, лимфни възли,
плеврален пунктат и дру ги материали, в
зависимост от локализацията на процеса.
Чл. 12. Микробиологичното изследване
за туберкулоза се извършва при спазване на
противоепидемичните мерки срещу заразяване съгласно Наредба № 4 от 2002 г. за
защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на биологични агенти при работа
(ДВ, бр. 105 от 2002 г.), Наредба № 3 от 2013 г.
за утвърждаването на медицински стандарт
по превенция и контрол на вътреболничните
инфекции (ДВ, бр. 43 от 2013 г.), методически
указания за микробиологична диагностика
и контрол на туберкулозата.
Чл. 13. (1) Изследване за туберкулоза се
извършва след изразено информирано съгласие от лицето при спазване на изискванията
на чл. 87 и 88 от Закона за здравето.
(2) При извърш ва не на д иа г нос т и ч но
изследване за туберкулоза лицето се уведомява изрично, че изследването е включено
в неговия лечебно-диагностичен план.
(3) За извършване на изследване за туберкулоза на непълнолетно лице, навършило 16
години, съгласието на неговия родител или
попечител не е необходимо.
Чл. 14. Изследване за туберкулоза може
да се извърши без информирано съгласие на
лицето само с диференциално-диагностична
цел, когато непосредствено е застрашен животът му, при спазване на изискванията на
чл. 89, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.
Чл. 15. Преди изразяване на информирано
съгласие на лицето се разяснява същността
на заболяването и видът на изследването от
медицински специалист от лечебното заведение по чл. 3, ал. 1.
Раздел ІІІ
Мониторинг и оценка на резултата от лечението на пациенти с туберкулоза
Чл. 16. (1) Лечението на пациенти с туберкулоза се извършва по препоръчителните
режими.
(2) За пациенти с чувствителна форма на
туберкулоза:
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1. от диагностични категории I и III – препоръчителна е продължителност на интензивната фаза на лечение – 2 месеца, и на
продължителната фаза на лечение – 4 месеца;
2. от диагностична категория II – препоръчителна е продължителност на интензивната
фаза на лечение – 3 месеца, и на продължителната фаза на лечение – 5 месеца;
3. от диагностична категория IV – хронични случаи (включително мултирезистентна
форма на туберкулоза) – препоръчителна е
продължителност на интензивната фаза на
лечение – 6 – 8 месеца, и на продължителната
фаза на лечение – 6 – 10 месеца.
Чл. 17. (1) Лечението на пациенти с туберкулоза подлежи на проследяване, което
задължително включва мониторинг и оценка,
съобразно формата на туберкулозата и диагностичната категория на пациента.
(2) Мониторингът при пациенти с чувствителна форма на туберкулоза се провежда,
както следва:
1. при пациенти от диагностична категория I – чрез провеждане на микробиологично
изследване на храчка в края на втория, петия
и последния месец от лечението;
2. при пациенти от диагностична категория II – чрез:
а) провеждане на микробиологично изследване на храчка в края на третия месец
на интензивната фаза на лечението;
б) провеждане на микробиологично изследване на храчка на втория месец от началото
на продължителната фаза на лечението и в
края на лечението;
в) повторно изследване на храчка на четвъртия месец – при положителен резултат
от микробиологично изследване на храчка в
края на третия месец от интензивната фаза
на лечението;
г) изпращане на материал за тест за лекарствена чувствителност – при положителен
резултат от микробиологично изследване
на храчка в края на четвъртия месец от
лечението;
д) включване в стандартен режим за лечение на диагностична категория IV (хронични случаи) – при положителни резултати
от микробиологично изследване в края на
петия месец от лечението;
3. при пациенти от диагностична категория III – чрез:
а) клинично наблюдение и по преценка – рентгенологичен мониторинг – в случаите на белодробна туберкулоза с отрицателен
резултат от микробиологично изследване на
храчка;
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б) провеждане на микробиологично изследване на храчка в края на втория месец
от лечението;
в) наблюдение от специалист в зависимост
от локализацията на процеса – в случаите
на извънбелодробна туберкулоза.
(3) Мониторингът при пациенти с резистентна форма на туберкулоза от диагностична
категория IV се извършва чрез провеждане
на микробиологично изследване на храчка
ежемесечно до края на лечението.
(4) Конверсията с формите на туберкулоза по ал. 2 и 3 се определя, когато има
два последователни отрицателни резултата
от микробиологично изследване на храчка.
(5) Провеж да с е т ес т за лек ар с т вена
чувствителност при пациенти с форма на
туберкулоза по ал. 2 и 3, които остават положителни повече от 3 месеца.
Чл. 18. Мониторинг на лечението в случаите на мултирезистентна форма на туберкулоза
(MDR-TB), включително рифампицин резистентна (RR-TB) и екстензивнорезистентна
(XDR-TB) туберкулоза, се осъществява от
експертна комисия за мониторинг и лечение
на резистентна туберкулоза в лечебните заведения по чл. 3, ал. 1, определени да лекуват
тези форми на туберкулоза.
Чл. 19. Изходът от лечението на всеки
пациент с туберкулоза се отчита в края на
лечебния курс и се отразява в специализираната електронна информационна система по
чл. 4а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 21 от 2005 г.
за реда за регистрация, съобщаване и отчет
на заразните болести и в журнал, като се
използва класификацията на варианти на
изход от лечението съгласно приложение № 1.
Раздел ІV
Профилактика на туберкулозата
Чл. 20. (1) На профилактика подлежат
контактните на туберкулоза лица и лицата
с латентна туберкулозна инфекция.
(2) Латентна туберкулозна инфекция е
налице, когато при лицата, инфектирани с
Mycobacterium tuberculosis, липсват клинични, микробиологични или рентгенологични
данни за активна форма на туберкулоза и не
представляват източник на инфекция.
(3) Дейностите по определяне, оценяване
и профилактика на контактните на туберкулоза лица се провеждат от специалисти
по пневмология и фтизиатрия от лечебните
заведения по чл. 3, ал. 1 съвместно с медицинска сестра.
(4) Медицинските специалисти по ал. 3
извършват оценка на риска от инфекция
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при контактните на туберкулоза лица, като
определят кръга на контакт съгласно приложение № 2.
(5) Всички лица, които са били в контакт
с болен от туберкулоза, подлежат на преглед,
изследвания и профилактично лечение при
показания.
(6) Изследванията включват:
1. туберкулинов кожен тест на Манту, и/или
2. рентгенография на гръден кош, и/или
3. микробиологично изследване на храчка
за туберкулоза.
Чл. 21. При пациенти с латентна туберкулозна инфекция се извършва:
1. ежемесечен преглед в период от шест
месеца;
2. туберкулинов кожен тест на Манту само
по необходимост след шестия месец.
Чл. 22. (1) Отговорности при издирване на
контактните на туберкулоза лица имат амбулаториите за първична медицинска помощ,
амбулаториите за специализирана медицинска
помощ, които извършват дейности в областта
на пневмологията и фтизиатрията, лечебните заведения по чл. 3, ал. 1 и регионалните
здравни инспекции.
(2) Амбулаториите за първична медицинска помощ и амбулаториите за специализирана медицинска помощ, които извършват
дейности в областта на пневмологията и
фтизиатрията:
1. насочват контактните на туберкулоза
лица към лечебните заведения по чл. 3, ал. 1
за диагностика и лечение на туберкулозата;
2. съдействат при издирването на контактните на туберкулоза лица.
(3) Лечебните заведения по чл. 3, ал. 1
активно издирват, оценяват, консултират,
диагностицират, провеждат лечение за латентна туберкулозна инфекция и проследяват
лицата по чл. 5.
(4) Регионалните здравни инспекции:
1. извършват епидемиологично проучване
на всеки случай на туберкулоза и попълват
анкетна карта за епидемиологично проучване на пациенти с туберкулоза съгласно
приложение № 3.
2. кон т рол и рат п ро т и воеп и дем и ч н и т е
мерки в засегнатите групи/общности;
3. съдействат при издирването и обхващането на контактните на туберкулоза лица с
необходимите прегледи, изследвания и профилактично лечение;
4. контролират провеждането на профилактично лечение на контактните на туберкулоза лица.
Чл. 23. Лечението на лицата с латентна
туберкулозна инфекция и контактните на
туберкулоза лица се провежда в продължение
на не по-малко от шест месеца.
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Раздел V
Епидемиологичен надзор на туберкулозата
Чл. 24. (1) Лечебните заведения по чл. 3,
ал. 1 регистрират случаите на туберкулоза
в журнали и в специализирана електронна
информационна система за регистриране на
пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни лица.
(2) Директорът на лечебно заведение по
чл. 3, ал. 1 определя ежегодно със заповед
специалист по пневмология и фтизиатрия,
отговорен за конт рола на т уберк улозата,
и мед и ц и нск и спец иа л ис т, о т г оворен за
регистрацията на пациенти с туберкулоза
в специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти
с туберкулоза, суспектни и контактни лица.
(3) Лечебните заведения по чл. 3, ал. 1
изпращат информацията по ал. 1 на всеки
три месеца в Министерството на здравеопазването съгласно формата по приложение № 4,
както и годишна верифицирана информация
по посочената форма.
(4) Лечебните заведения по чл. 3, ал. 1
изпращат в Министерството на здравеопазването и:
1. тримесечен отчет за проведеното профилактично лечение с изониазид съгласно
приложение № 5;
2. тримесечен отчет за дейности по контрола на туберкулозата съгласно приложение
№ 6.
(5) Информацията по ал. 1 за контактни
лица се изпраща всеки месец на РЗИ.
Чл. 25. Националният център по заразни
и паразитни болести регистрира потвърдените случаи с мултирезистентна (MDR-TB),
включително рифампицин резистентна (RRTB) и екстензивнорезистен т на (X DR-TB)
туберкулоза в лабораторен журнал и в специализираната информационна система за
туберкулоза.
Чл. 26. Здравната информация за лицата с
туберкулоза се изпраща на Министерството
на здравеопазването под код, изк лючващ
възможността за идентифицирането на конкретното лице, съгласно приложение № 7.
Чл. 27. Съобщаването на случаите на туберкулоза се извършва съгласно Наредба № 21
от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване
и отчет на заразните болести.
Чл. 28. Лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза изпращат
годишен отчет – регистрирани заболявания
от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания на Националния център по обществено здраве и анализи,

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

по образец, утвърден от Министерството на
здравеопазването и Националния статистически институт.
Раздел VІ
Осигуряване на качеството на лабораторната
диагностика
Чл. 29. Лечебните заведения, които извършват изследвания за туберкулоза, осиг у ряват дейност та си чрез прилагане на
у т върден и я с нар едба на м и н ис т ъра на
з д р а в е оп а зв а не т о мед и ц и нс к и с т а н д ар т
„Микробиология“.
Чл. 30. (1) Микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата в
лечебните заведения по чл. 3, ал. 1 преминават два пъти годишно през външна оценка
на качеството чрез провеждането на междулабораторни сравнителни изследвания в
рамките на национална система за външна
оценка на качеството, организирана от отдел
„Микробиология“ на НЦЗПБ и Националната референтна лаборатория по туберкулоза
към НЦЗПБ.
(2) Микробиологичните лаборатории, успешно представили се в системата за външна
оценка на качеството, получават сертификат
от НЦЗПБ.
Чл. 31. В едномесечен срок от приключване на всеки цикъл на външната оценка на
качеството НЦЗПБ съобщава резултатите на
Министерството на здравеопазването, РЗИ
и НЗОК.
Ч л. 32. (1) На ц иона л ната референ т на
лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ
участва в международна система за контрол
на качеството.
(2) В едномесечен срок от приключване на
оценката НЦЗПБ изпраща на Министерството
на здравеопазването доклад за резултатите
от оценката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба в специализирана електронна информационна система за лица с диагноза туберкулоза лицата
се записват с код, образуван от инициалите
на лицето и ден/месец/година на раждане.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 60, ал. 5 във връзка с чл. 87, ал. 3 от
Закона за здравето.
Министър:
Кирил Ананиев
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Приложение № 1
към чл. 19
Изход от лечението на пациенти с чувствителна туберкулоза
Случай с микробиологично диагностицирана белодробна туберкулоза в началото
на лечението, който е с отрицателно микроскопско или културелно изследване
през последния месец на лечението

Излекуван

Завършено лечение

Случай с ТБ, който е завършил лечението без критерии за неуспех, но няма
данни, удостоверяващи, че резултатите от микроскопските или културелните
изследвания през последния месец на лечението и поне веднъж преди това са
били отрицателни – не са били проведени или резултатите от тях не са налични

Неуспех от лечението

Случай с ТБ, при който резултатите от микроскопските или културелните изследвания са положителни на петия месец или на по-късен стадий от лечението2

Починал

Случай с ТБ, починал след поставяне на диагнозата, преди започване на лечението или по време на лечението, независимо от причината за смъртта

1

Отпаднал от просле- Случай с ТБ, който не е започнал лечение или чието лечение е било прекъснато
дяване
в продължение на 2 или повече последователни месеци
Случай с ТБ с неизвестен изход от лечението. Тук се включват случаи „прехвърНедокументиран излени към“ друго лечебно заведение за лечение на туберкулоза, както и случаи,
ход от лечението
за които изходът от лечението е неизвестен

Изход от лечението на пациенти с резистентна туберкулоза
Излекуван

Случай на резистентна туберкулоза, при който лечението е приключило без
доказателство за неуспех и има три или повече последователни култури, взети
в интервал от поне 30 дни

Завършено лечение

Случай с резистентна туберкулоза, който е завършил лечението без доказателство
за неуспех, но няма регистрирани три или повече последователни култури,
взети в интервал от поне 30 дни

Случай с прекъсване на лечението или необходимост от промяна на терапевтичния
режим за поне два противотуберкулозни лекарствени продукта поради:
липса на конверсия в края на интензивната фазаa, или
Неуспех от лечението микробиологична реверсия в продължителната фаза след конверсия, или
наличие на допълнително придобита резистентност към флуорохинолони или
към инжекционни лекарствени продукти от втори ред, или
нежелани лекарствени реакции
Починал

Случай на лице с резистентна туберкулоза, починало след поставяне на диагнозата
и преди започване на лечението или по време на лечението, независимо от
причината за смъртта

Случай на лице с резистентна туберкулоза, което не е започнало лечение или
Отпаднал от прослечието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни
дяване
месеца
Случай с резистентна туберкулоза с неизвестен изход от лечението. Тук се
Недокументиран извключват случаи на „прехвърлен към“ друго лечебно заведение за лечение,
ход от лечението
както и случаи, за които изходът от лечението е неизвестен
Сумата от броя на излекуваните и завършилите лечението пациенти се определя като „успех от лечението“.
Към тази категория се включва и пациент, който преди началото на лечението е бил с отрицателна микроскопия
и е станал положителен след завършването на интензивната фаза на лечение или има реверсия в продължителната
фаза.
1
2
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Приложение № 2
към чл. 20, ал. 4
Определяне на кръга на контакт на контактните на туберкулоза лица
I. Първи кръг контактни (лица, които съжителстват с болния; име, тип връзка, дата
и продължителност на контакта):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
II. Втори кръг контактни (лица, с които
болният е бил в близък и продължителен
контакт на работното място; име, дата и
продължителност на контакта, име на институцията, в която работят):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
III. Трети кръг контактни (лица, с които
болният е бил във временен и случаен контакт,
спортни клубове, обществени заведения, пътувания, предходни хоспитализации в лечебни
заведения, посещения в други градове и др.):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
Име и подпис на оценилия контакта:
Медицински специалист:
......................................................................
Медицинска сестра:
......................................................................
Приложение № 3
към чл. 22, ал. 4, т. 1
АНКЕТНА КАРТА
за епидемиологично проучване на пациенти
с туберкулоза
Пореден № _ _ _ _ _ _ _ _ Дата _ _/_ _/_ _ _ _ _
(дд/мм/гггг)
ДАННИ ЗА БОЛНИЯ:
1. Име, пол и възраст на болния:
................................................ .........
........ г.
Имена ………………….., пол …………, възраст ……………
2. Адрес: ул./бул./жк (местоживеене) .....
.............................................................................
3. Месторабота: ...........................................
.............................................................................
4. Дата и място на първи преглед: ..........
.............................................................................
5. Дата и място на поставяне на диагнозата: ....................................................................
6. Дата и място на започване на лечението:
.............................................................................
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7. Диагноза: (моля, отбележете вярното
с кръгче)
7.1. Белодробна туберкулоза с бацилоотделяне ....................................................................
7.2. Белодробна туберкулоза без бацилоотделяне ................................................................
7.3. Извънбелодробна туберкулоза (уточнява
се диагнозата) ...................................................
8. Лабораторни изследвания
8.1. Микроскопско изследване:
лаб. № ................................... /дата ………………….
8.2. Културелно изследване:
лаб. № ................................... /дата ………………….
8.3. Гама-интерферонов тест:
лаб. № ................................... /дата ………………….
8.4. Генетични изследвания за туберкулоза:
Real-Time PCR метод (XpertMTB/RIF):
лаб. № ................................... /дата………………….,
линейно хибридизационни методи (LPA)
лаб. № .................................... /дата………………….
9. Условия на живот: (моля, отбележете
вярното с кръгче)
9.1. Живее сам
9.2. Със семейство – брой на членовете
9.3. Бездомник
9.4. Бежанец
9.5. Дете на улицата
9.6.
ДАННИ ЗА КОНТАКТНИТЕ:
10. Първи кръг контактни (лица, които
съжителстват с болния; име, тип връзка, дата
и продължителност на контакта):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
11. Втори кръг контактни (лица, с които
болният е бил в близък и продължителен
контакт на работното място; име, дата и
продължителност на контакта, име на институцията, в която работят)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
12. Трети кръг контактни (лица, с които
болният е бил във временен и случаен контакт,
спортни клубове, обществени заведения, пътувания, предходни хоспитализации в лечебни
заведения, посещения в други градове и др.)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
Име и подпис на провелия анкетата: ...........
.............................................................................
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ТУБЕРКУЛОЗА, РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.
Номер в
таблицата

Означение
1№
2 Уникален код на пациента

Тълкуване
Пореден номер в таблицата
Уникалният код на всеки пациент се състои от 9 знака: 3 букви, включващи инициалните букви на името, презимето и фамилията му, следвани от цифрите на датата на раждането
му (2 цифри), месеца на раждането му (2 цифри) и годината на раждането му (2 цифри).
Пример: Ангел Иванов Тодоров, роден на 5 юни 1958 г. Уникалният му код е: АИТ050658.
Мария Петрова Йорданова, родена на 28 ноември 2006 г. Уникалният й код е: МПЙ281106

3 Възраст

Изписва се възрастта в години, навършени през 2016 г. При деца под 1 година се отбелязват месеците, навършени по времето на първия преглед по повод съмнение за
туберкулоза.

4 Пол

М – мъж
Ж – жена

5 Дата на първи преглед

Изписва се датата на първия преглед на болния по повод съмнение за туберкулоза. Датата се отбелязва под формата: ДД/ММ/ГГГГ.

6 Дата на поставяне на диагнозата

Изписва се датата, на която е поставена диагнозата: Туберкулоза, въз основа на микробиологично потвърждение или преценка на специалист. Датата се отбелязва под формата:
ДД/ММ/ГГГГ.

7 Дата на начало на лечението

Изписва се датата, на която е започнато лечението с противотуберкулозни лекарства. Датата се отбелязва под формата: ДД/ММ/ГГГГ.

8 Месторождение (държава)

Отбелязва се страната, в която е роден пациентът с туберкулоза. При неизвестно месторождение се отбелязва: НИ=Неизвестно.

9 Гражданство (държава)

Отбелязва се страната, на която е гражданин пациентът с туберкулоза. При неизвестно гражданство се отбелязва: НИ=Неизвестно.

Местоживеене
10 Област

Избира се областта, в която лицето има адресна регистрация

11 Община

Изписва се общината, в която лицето има адресна регистрация

12 Населено място

Изписва се населеното място, в което лицето има адресна регистрация.

13 Клинични критерии в подкрепа на диагнозата

Отбелязват се с „Да” или „Не”.
Означават: Белези, симптоми и/или рентгенологични данни с всякаква локализация, съответстващи на активна туберкулоза, и решение на клиницист за лечение на лицето с
пълен курс противотуберкулозно лечение.
ИЛИ
Следсмъртно установен случай с патологични промени, съответстващи на активна туберкулоза, които са показание за противотуберкулозно лечение в случай, че пациентът е бил
диагностициран преди смъртния изход.

Резултати от Xpert MTB/RIF
14 Резултат

T - MTB открита, рифампицин резистентност не е открита
RR - MTB открита, открита рифампицин резистентност
TI - MTB открита, резистентност към рифампицин неопределена
N - MTB неоткрита
I - невалидна /без резултат /грешка
НП-Не е проведено

Резултати от микроскопско изследване
15 Резултат

Положителният резултат от микроскопско изследване означава: Положително микроскопско изследване за киселинно-устойчиви бактерии (КУБ) или равнозначно флуоресцентно
оцветени бактерии на светлинно микроскопско изследване.
Резултатите се отбелязват по следния начин:
Да – положителни.
Не – отрицателни
НП – не е проведено
НИ=Неизвестни – проведени изследвания, на които не са известни резултатите.

16 Изследвани проби

Да се отбележи колко проби са изследвани микроскопски при поставянето на диагнозата: Туберкулоза.

17 Положителни проби

Да се отбележи колко са микроскопски положителните проби от изследваните при поставянето на диагнозата: Туберкулоза (отбелязани в колона 15).

Резултати от културелно изследване
18 Резултат

Положителният резултат от културелно изследване означава: Изолиране на Mycobacterium tuberculosis комплекс (с изключение на M.bovis-БЦЖ) от клинична проба.
Резултатите се отбелязват по следния начин:
Да – положителни
Не – отрицателни
НП – не е проведено
НИ=Неизвестни – проведени изследвания, на които не са известни резултатите.

19 Взети проби

Да се отбележи колко проби са изследвани културелно при поставянето на диагнозата: Туберкулоза.

20 Положителни проби

Да се отбележи колко са културелно положителните проби от изследваните при поставянето на диагнозата: Туберкулоза (отбелязани в колона 18).

21 Други изследвания

Отбелязва се по следния начин:
НП – няма проведени
НК - Откриване на нуклеинова киселина от M. tuberculosis комплекс в клинична проба.
ХИ=Грануломи – Наличие на грануломи на хистологично изследване.

22 Изследване за ХИВ

Отбелязва се по следния начин:
Да - проведено
Не - не е проведено
НИ - неизвестно

23 ART

Отбелязва се по следния начин:
Да - Провежда антиретровирусна терапия
Не -Не провежда антиретровирусна терапия
НИ - Неизвестно

24 СРТ

Отбелязва се по следния начин:
Да - Провежда Ко-тримоксазол превантивна терапия
Не - Не провежда Ко - тримоксазол превантивна терапия
НИ - Неизвестно

С Т Р.

24
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Случай с белодробна туберкулоза - (БТБ) отнася се до всеки микробиологично или клинично диагностициран случай на ТБ, с ангажиране на паренхима на белите дробове или
трахеобронхиалното дърво. Милиарната ТБ се класифицира като БТБ, защото е с промени в белите дробове.
Случай с извънбелодробна туберкулоза - (ИБТБ) отнася се до всякакъв микробиологично или клинично диагностиран случай на ТБ, включващ органи, различни от белите
дробове, напр. плевра, лимфни възли, корем, генитално-уринарен тракт, кожа, стави и кости, мозъчни обвивки и др. Туберкулозната интраторакална лимфаденопатия
(медиастинална и/или хилусна) или туберкулозният ексудативен плеврит представляват случаи на извънбелодробна туберкулоза (ИБТБ)
Забележка: Пациент, едновременно с белодробна и извънбелодробна туберкулоза се класифицира като случай на белодробна туберкулоза
Отбелязва се по следния начин:
Б=Белодробна
ПЛ=Плеврална
ВЛВ=Вътрегръдни ЛВ – на вътрегръдните лимфни възли
ПЛВ=Периферни ЛВ – на лимфните възли извън гръдния кош
ГС=Гръбначен стълб – на гръбначния стълб
КС=Кости и стави – на други кости и стави извън гръбначния стълб
М=Менингеална – на менингите
ЦНС – на централната нервна система извън менингите
УГ=Урогенитална – на пикочо-половата система
СЧ=Стомашно-чревна – на стомашно-чревния тракт
ДИС=Дисеминирана – с дисеминирано разпространение
ДР=Друга – на други системи и органи (очи, надбъбреци и др.)
НИ=Неизвестна – с неизвестна локализация.

26 Втора локализация

Отбелязва се по следния начин:
Б=Белодробна
ПЛ=Плеврална
ВЛВ=Вътрегръдни ЛВ – на вътрегръдните лимфни възли
ПЛВ=Периферни ЛВ – на лимфните възли извън гръдния кош
ГС=Гръбначен стълб – на гръбначния стълб
КС=Кости и стави – на други кости и стави извън гръбначния стълб
М=Менингеална – на менингите
ЦНС – на централната нервна система извън менингите
УГ=Урогенитална – на пикочо-половата система
СЧ=Стомашно-чревна – на стомашно-чревния тракт
ДИС=Дисеминирана – с дисеминирано разпространение
ДР=Друга – на други системи и органи (очи, надбъбреци и др.)
НИ=Неизвестна – с неизвестна локализация.
НЕ=Няма такава.

27 Категория болен

Н=Новооткрит – Новооткрит случай е този, който никога не е бил лекуван за ТБ или е приемал противотуберкулозни лекарствени продукти в продължение на по-малко от 1 месец.
(преди това наричан „новооткрит”).
Р=Рецидив –който е бил съобщен за излекуван или със завършено лечение в края на последния курс на лечение, а в момента е диагностициран с повторна инфекция от ТБ, (като
истински рецидив или като нов епизод на ТБ, предизвикан от повторна инфекция), преди това наричан „рецидив”.
ЛН=Лечение след неуспех –който е лекуван за туберкулоза и чието лечение е било неуспешно в края на последния курс на лечение. (преди това наричан „лечение след неуспех”)
ЛОП=Лечение след отпадане от проследяване е този, който преди това е лекуван за туберкулоза и е съобщен за отпаднал от проследяване в края на последния курс на
лечение (преди това наричан „лечение след прекъсване”).
ДПЛ=Друг случай с предишно лечение е този, който е лекуван за туберкулоза, но чиито резултат след последния курс на лечение е неизвестен или недокументиран.
НПАЛ=Случай с Неизвестна предишна анамнеза за лечение на туберкулоза не попада в нито една от изброените по-горе категории

28 При случай на повторно лечение - година на
първа регистрация

Отбелязва под формата: ГГГГ.

29 Изониазид

Отбелязват се по следния начин:
Ч – Чувствителен
Р – Резистентен
З – Замърсена проба
Н – Неизвестен
НП – Не е проведено

30 Рифампицин

Отбелязват се по следния начин:
Ч – Чувствителен
Р – Резистентен
З – Замърсена проба
Н – Неизвестен
НП – Не е проведено

31 Етамбутол

Отбелязват се по следния начин:
Ч – Чувствителен
Р – Резистентен
З – Замърсена проба
Н – Неизвестен
НП – Не е проведено

32 Стрептомицин

Отбелязват се по следния начин:
Ч – Чувствителен
Р – Резистентен
З – Замърсена проба
Н – Неизвестен
НП – Не е проведено

Отбелязват се по следния начин:
33 Друг препарат (ако има изследване на
лекарствена чувствителност, да се уточни към Ч – Чувствителен
кой противотуберкулозен препарат)
Р – Резистентен
З – Замърсена проба
Н – Неизвестен
НП – Не е проведено
34 Име друг препарат

Да се отбележи противотуберкулозният препарат (напр. Пиразинамид).

БРОЙ 65
35 Видова спецификация
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МТ – M. tuberculosis
MB - M. bovis (с изключение на M.bovis-БЦЖ)
MA – M. africanum
НП – Не е проведено
Н – Неизвестен резултат

36 Обезбациляване

Обезбациляване на втория месец - Отрицателни микроскопски изследвания oт две проби храчки в края на втория месец от интензивната фаза на лечение
Обезбациляване на третия месец - Отрицателни микроскопски изследвания на две проби храчки в края на третия месец от интензивната фаза на лечение
Обезбациляване след третия месец - Отрицателни микроскопски изследвания на две проби храчки след третия месец от интензивната фаза на лечение. Да се отрази в колона
34: "Забележка", проведено ли е културелно изследване и тестуване за лекарствена чувствителност след четвъртия месец от началото на изследването, като се отбележи
резултатът от културелното изследване/изследването за лекарствена чувствителност.
Необезбацилен - пациентът е с положително микроскопско и/или културелно изследване на две храчки в края на петия месец (неуспех от лечението при І и ІІІ категория болни;
хроничен случай, т.е. неуспех от лечението при ІІ категория болни - на повторно лечение)
Неизвестно изследване - не е известно дали е проведено изследване в края на втория и/или третия месец от началото на лечението.
Неизвестен резултат - проведени изследвания, на които не са известни резултатите
Неприложимо - Пациентът е бил и остава без бацилоотделяне

37 Забележка

Вписват се бележки и уточнения относно колона 33 или колона 35

38 Изход от лечението (попълва се 12 месеца
след началото на лечението)

И=Излекуван -случай с микробиологично диагностицирана белодробна туберкулоза в началото на лечението, който е с отрицателно микроскопско или културелно изследване
през последния месец на лечението (преди това наричан „излекуван”).
ЗЛ=Завършено лечение - случай с ТБ, който е завършил лечението без критерии за неуспех, но няма данни, удостоверяващи, че резултатите от микроскопските или
културелните изследвания през последния месец на лечението и поне веднъж преди това са били отрицателни– не са били проведени или резултатите от тях не са налични
(преди това наричан „завършено лечение”).
ПTБ=Починал от туберкулоза. случай с ТБ, починал след поставяне на диагнозата, преди започване на лечението или по време на лечението
ПДр= Починал от друго заболяване по време на лечение за туберкулоза.
ПНИ=Починал по неизвестна причина по време на лечение за туберкулоза.
Н=Неуспех от лечението- случай с ТБ, при който резултатите от микроскопските или културелните изследвания са положителни на петия месец или на по-късен стадий от
лечението (преди това наричан „неуспех от лечение”).
ОП=Отпаднал от проследяване - случай с ТБ, който не е започнал лечение или чието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни месеци (преди
това наричан „прекъснал лечение”)
НИЛ=Недокументиран изход от лечението – случай с ТБ с неизвестен изход от лечението. Тук се включват случаи „прехвърлени към” друго лечебно заведение за лечение на
туберкулоза, както и случаи, за които изходът от лечението е неизвестен (преди това наричан „прехвърлен”).
ПЛ=Продължава лечението - Пациент, който продължава лечението след 12 месеца и който не отговаря на някой от останалите изходи по време на лечението. Това включва
пациенти с:
- промяна на първоначалното лечение поради установена полирезистентност (т.е. резистентност към поне две лекарства от първи ред) от проба, дадена в началото на
лечението;
- удължено лечение поради странични ефекти / усложнения;
- първоначален режим, планиран за повече от 12 месеца;
- неналична информация за причините, поради които са все още на лечение;

39 Потвърдителен № на НРЛ-ТВ
40 Изход от лечението след 24 месеца-отнася се
за тези пациенти, които продължават лечение
след 12 месец

Въвежда се потврдитилния номер от НРЛ по туберкулоза, ако има такъв.
И=Излекуван -случай с микробиологично диагностицирана белодробна туберкулоза в началото на лечението, който е с отрицателно микроскопско или културелно изследване
ЗЛ=Завършено лечение - случай с ТБ, който е завършил лечението без критерии за неуспех, но няма данни, удостоверяващи, че резултатите от микроскопските или
културелните изследвания през последния месец на лечението и поне веднъж преди това са били отрицателни– не са били проведени или резултатите от тях не са налични
(преди това наричан „завършено лечение”).
ПTБ=Починал от туберкулоза. случай с ТБ, починал след поставяне на диагнозата, преди започване на лечението или по време на лечението
ПДр= Починал от друго заболяване по време на лечение за туберкулоза.
ПНИ=Починал по неизвестна причина по време на лечение за туберкулоза.
Н=Неуспех от лечението- случай с ТБ, при който резултатите от микроскопските или културелните изследвания са положителни на петия месец или на по-късен стадий от
лечението (преди това наричан „неуспех от лечение”).
ОП=Отпаднал от проследяване - случай с ТБ, който не е започнал лечение или чието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни месеци (преди
това наричан „прекъснал лечение”)
НИЛ=Недокументиран изход от лечението – случай с ТБ с неизвестен изход от лечението. Тук се включват случаи „прехвърлени към” друго лечебно заведение за лечение на
туберкулоза, както и случаи, за които изходът от лечението е неизвестен (преди това наричан „прехвърлен”).
ПЛ=Продължава лечението - Пациент, който продължава лечението след 12 месеца и който не отговаря на някой от останалите изходи по време на лечението. Това включва
пациенти с:
- промяна на първоначалното лечение поради установена полирезистентност (т.е. резистентност към поне две лекарства от първи ред) от проба, дадена в началото на
лечението;
- удължено лечение поради странични ефекти / усложнения;
- първоначален режим, планиран за повече от 12 месеца;
- неналична информация за причините, поради които са все още на лечение;

41 изход от лечението след 36 месеца-отнася се
за тези пациенти, които продължават лечение
след 24 месец

И=Излекуван -случай с микробиологично диагностицирана белодробна туберкулоза в началото на лечението, който е с отрицателно микроскопско или културелно изследване
през последния месец на лечението (преди това наричан „излекуван”).
ЗЛ=Завършено лечение - случай с ТБ, който е завършил лечението без критерии за неуспех, но няма данни, удостоверяващи, че резултатите от микроскопските или
културелните изследвания през последния месец на лечението и поне веднъж преди това са били отрицателни– не са били проведени или резултатите от тях не са налични
(преди това наричан „завършено лечение”).
ПTБ=Починал от туберкулоза. случай с ТБ, починал след поставяне на диагнозата, преди започване на лечението или по време на лечението
ПДр= Починал от друго заболяване по време на лечение за туберкулоза.
ПНИ=Починал по неизвестна причина по време на лечение за туберкулоза.
Н=Неуспех от лечението- случай с ТБ, при който резултатите от микроскопските или културелните изследвания са положителни на петия месец или на по-късен стадий от
лечението (преди това наричан „неуспех от лечение”).
ОП=Отпаднал от проследяване - случай с ТБ, който не е започнал лечение или чието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни месеци (преди
това наричан „прекъснал лечение”)
НИЛ=Недокументиран изход от лечението – случай с ТБ с неизвестен изход от лечението. Тук се включват случаи „прехвърлени към” друго лечебно заведение за лечение на
туберкулоза, както и случаи, за които изходът от лечението е неизвестен (преди това наричан „прехвърлен”).
ПЛ=Продължава лечението - Пациент, който продължава лечението след 12 месеца и който не отговаря на някой от останалите изходи по време на лечението. Това включва
пациенти с:
- промяна на първоначалното лечение поради установена полирезистентност (т.е. резистентност към поне две лекарства от първи ред) от проба, дадена в началото на
лечението;
- удължено лечение поради странични ефекти / усложнения;
- първоначален режим, планиран за повече от 12 месеца;
- неналична информация за причините, поради които са все още на лечение;

42 Дата на изход от лечение
43, 44, 45, 46, Придружаващо /придружаващи/ заболявания
47, 48

49;50;51 История за някакви социалноикономически
рискови фактори /бездомник, лишаване от
свобода през последната една година,
безработен/

Отбелязва се дата, на която е регистриран изхода от лечение.
Отбелязват се заболявания котито са рискови факрори за заразяване с МТ бактерий като:
- Инсулинозависим захарен диабет тип 1 и 2;
- ХОББ;
- Бронхиална астма;
- Язвена болест на стомаха;
- Психични заболявания;
- Алергични състояния и др.
- Бездомник -Бездомник е човек, който спада към определена социална категория хора, които нямат постоянно жилище и подслон;
- Лишаване от свобода през последната една година - под лишаване от свобода се разбира да са били в следствени арести, затвори, поправителни домове за малолетни и
др. през последната една година;
- Безработен - лице, което е лишено от работа. За неработещи пенсионери и ученици се попълва неприложимо.

52;53;54 Рискови фактори на поведение
- Под „тютюнопушене” за положителен отговор (Да) се приема, ако лицето пуши минимум пет (5) цигари на ден.
/тютюнопушене, редовна употреба на алкохол,
- Редовна употреба на алкохол - Лицето се счита, че употребява алкохол, ако консумира минимим: две чаши вино или минимум три бутилки бира или минимум две чашки
зависимост към наркотични вещества/
алкохол с високо процентно съдържание) на ДЕН. Редовна употреба означава утвърдена практика на консумация на алкохол, минимум ТРИ пъти в седмицата, в продължение на
няколко седмици, месеци и пр.
- Зависимост към наркотични вещества: под „наркотични вещества” се разбира употребата на „леки” (напр. марихуана), „тежки” (хероин, кокаин, амфетамини и др.) и други
наркотични вещества и субстанции, водещи до зависимост (напр. сънотворни лекарства; лепила и др.). Лица, включени в метадонови програми също принадлежат към лицата със
зависимост.
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Приложение № 5
към чл. 24, ал. 4, т. 1

..........................................................................................................................................................................
(Наименование на лечебното заведение)

Данни за проведената химиопрофилактика с изониазид през ……… на територията на област
........................................
№

Показатели

1.

Брой болни с туберкулоза с положително микроскопско и/или
културелно изследване на храчка

През ........ г.

2.

Брой контактни на тези болни

3.

Брой контактни на болни с туберкулоза с отрицателно микроскопско изследване на храчка

4.

Общ брой на контактните

5.

От тях (от ред с № 4) брой лица с проведен кожен туберкулинов
тест на Манту

6.

От тях (от ред с № 5) брой лица с латентна туберкулозна инфекция

7.

От всички контактни (от ред с № 4), обхванати с химиопрофилактика с римицид (изониазид)

8.

Брой деца от 0 до 17 години, инфицирани – с хиперергичен кожен
туберкулинов тест на Манту:………..

9.

От тях (от ред с № 8) обхванати с химиопрофилактика с римицид
(изониазид)

Ред с № (2+3)

10. Брой ХИВ-серопозитивни пациенти с латентна туберкулозна инфекция: ……………..
11. От тях (от ред с № 10) обхванати с химиопрофилактика с римицид
(изониазид)
12. Други лица, обхванати с химиопрофилактика с римицид (изониазид)
(напр. други извън горните с ЛТБИ)
13. Брой лица, продължаващи химиопрофилактика от минал период:*
………………………..
14. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с римицид (изониазид) Ред с № (7+9+11+12)
№

Показатели

Брой

1.

Опаковки изониазид (табл. 100 mg, 100 таблетки в опаковка) за
химиопрофилактика, налични към 01.01………… г. (текуща календарна
година)

2.

Получени опаковки изониазид за химиопрофилактика през ……..…….г.
(текуща календарна година)

3.

Изразходвани опаковки изониазид, предназначени за химиопрофилактика през ………….г.

4.

Опаковки изониазид, налични към ……………г.

5.

Прогнозен брой опаковки изониазид, необходими за химиопрофилактика
през .......... г. (следваща календарна година)

* Обхванатите от минал период лица не се включват в броя обхванати, тъй като са вече отчетени в
предходното тримесечие.

Изготвил:
Име: .........................................................................
Дата: ........................................................................
Директор/управител: ..............................................

Длъжност: ...............................................
Тел. за контакт: ......................................
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Приложение № 6
към чл. 24, ал. 4, т. 2
A. Постигнати резултати при изпълнение на дейностите по контрола на туберкулозата
Лечебно заведение
Град
Отчетен период
ПОКАЗАТЕЛ

СТОЙНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

Дейност: Поддържа постоянна връзка с микробиологичната/ те лаборатория/ и в областта
1. Брой посещения в лабораторията, от тях:

0

1.1. във връзка със занесени материали за
лабораторни изследвания
1.2. във връзка с получени резултати
2. Брой изследвани пациенти с GenExpert
Дейност: Съдейства, съвместно с РЗИ и представители на НПО в областта, за активно издирване на
контактните лица:
1. Брой издирени и насочени за преглед и
изследване контактни лица от:

0

1.1. Лечебното заведение
1.2. НПО в областта
1.3. ОПЛ
1.4. РЗИ
1.5. Други /моля посочете/
Дейност: Регистрира контактните лица в лечебното заведение за изследване и диспансеризация
1. Брой регистрирани контактните лица в лечебното
заведение, от тях от:

0

1.1. първи кръг контактни
1.2. втори кръг контактни
1.3. трети кръг контактни
2. Брой контактни лица на които са проведени
изследвания
2.1. Брой лица на които е проведен кожен туберкулинов
тест на Манту
2.2. Брой лица на които е проведено изследване на
храчка
2.3. Брой лица на които е проведено рентгенологично
изследване на бял дроб
От регистрирани контактни лица:

0

3 .Брой лица с окончателна диагноза туберкулоза
4. Брой лица с латентна туберкулоза
От посочените по – горе диагностицирани контактни
лица с туберкулоза:
5. Брой лица насочени за стационарно лечение, от
тях:

0

5.1 Брой хоспитализирани лица
6. Брой лица подлежащи на химиопрофилактика, от
тях:
6.1.Брой лица обхванати с химиопрофилактика
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Дейност: Регистрирани суспектни за туберкулоза лица
1. Брой издирени, насочени и посетили сами ЛЗ за
преглед и изследване,от тях от:

0

1.1. Лечебното заведение
1.2. НПО в областта
1.3. ОПЛ
1.4. РЗИ
1.5. Самонасочили се
1.6. Други /моля посочете/
2. Брой регистрирани суспектни лица в лечебното
заведение, от тях:
2.1. Брой суспектни лица на които е проведен кожен
туберкулинов тест на Манту
2.2. Брой суспектни лица на които е проведено
изследване на храчка
2.3. Брой суспектни лица на които е проведено
рентгенологично изследване на бял дроб
От регистрираните суспектни лица:

0

3.Брой лица с окончателна диагноза туберкулоза
4. Брой лица с латентна туберкулоза
От посочените по – горе диагностицирани лица с
туберкулоза:

0

4.Брой лица насочени за стационарно лечение,от тях:

0

4.1.Хоспитализирани
Дейност: Подпомага и директно наблюдава приема на лекарства в продължителната фаза на пациенти с
туберкулоза и с доказана МDR-TB
1. Брой лица подлежащи за директно наблюдавано
лечение в продължителната фаза, от тях:
1.1.Брой регистрирани болни с MDR-TB , от тях:
1.1.1Брой лица с директно наблюдавано лечение:

0

1.1.1.1.от лечебното заведение
1.1.1.2.от ОПЛ
1.1.1.3.от друг моля посочете/
Дейност: Консултиране и изследване за HIV
1. Брой лица на които е извършено изследване за
HIV, от тях:

0

1.1.Брой пациенти с туберкулоза
1.2.Брой лица суспектни за туберкулоза
1.3.Брой контактни на пациенти с туберкулоза
От изследваните за ХИВ

0

2.Общ брой лица HIV позитивни

(име и подпис )

Директор/ управител на ЛЗ:

Дата:
Място:

(име и подпис )
(печат на ЛЗ )
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Дейност: Поддържа постоянна връзка с микробиологичната/ те лаборатория/ и в областта
показател
стойност
1. Брой посещения в
В тази клетка се отразява общия брой посещения в лабораторията, който се образува автоматично от стойностите посочени в
лабораторията, от тях:
клетки 1.1и 1.2.
1.1. във връзка със занесени
материали за лабораторни
Тук се отразява посещение в микробиологичната/те лаборатории при занасяне на материали за изследване за туберкулоза.
изследвания
1.2. във връзка с получени
резултати

Тук се отразява посещение в микробиологичната/те лаборатории при извършване на проверка за резултата от даден материал за
изследване за туберкулоза, или по друг повод във връзка с уточняване на резултати и лекарствена чувствителност.

2. Брой изследвани пациенти
В тази колона се отразява брой лицата, на които е извършено изследване с GenExpert
с GenExpert
Дейност: Съдейства, съвместно с РЗИ и представители на НПО в областта, за активно издирване на контактните лица:
1. Брой издирени и насочени
за преглед и изследване
контактни лица от:
1.1. Лечебното заведение
1.2. НПО в областта

1.3. ОПЛ
1.4. РЗИ
1.5. Други /моля посочете/

Стойноста в тази клетка се формира от сбора на стойностите посочени в клетки № 1.1 и 1.2., 1,3, 1,4, 1,5, който сбор се формира
автоматично.

В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от персонала
на лечебното заведение, независимо от начина на издирване - по телефон, на място по местоживеене и други.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от
представителите на НПО, работещи в областта, независимо от начина на издирване - по телефон, на място по местоживеене,
чрез близки на пациента и др.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от ОПЛ на
пациента или на контактния, независимо от начина на издирване - по телефон, на място по местоживеене, чрез близки на
пациента и др.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от здравните
инспектори в РЗИ.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица по друг начин и
от други лица или организации различни от предходните.
Дейност: Регистрира контактните лица в лечебното заведение за изследване и диспансеризация

1. Брой регистрирани
Тази клетка представлява сбор от стойностие в клетки № 1.1 и 1.2., 1,3 формира се автоматично и включва всички контактни,
контактните лица в лечебното
които фигурират в регистъра за контактни. След което тази стойност се зережда автоматично в т.2., по-долу в таблицата.
заведение, от тях от:
1.1. първи кръг контактни
1.2. втори кръг контактни
1.3. трети кръг контактни
2. Брой контактни лица на
които са проведени
изследвания

Това са лица, които живеят в близък контакт с болния от туберкулоза и са повече от 8 часа дневно заедно: лица от семейството, с
които болният живее съвместно, лица в близък контакт по месторабота, лица от обкръжението в затворите, лица от психиатрични
заведения, социални заведения, места за бежанци, бездомници и др.
Това са лица, с които болният е във временен, но ежедневен контакт, в затворени помещения: на работното място, детски
заведения, училища, уневерситети, колежи и други.
Това саконтактни лица при случайни контакти, краткотрайни през годината: редки срещи с членове от семейството, или други
срещи в клубове спортни зали, превозни средства и други.
В тази клетка се отразява броя на контактни на които са проведени едно или повече изследвания от посочените по -долу /рентген,
проба на Манту, изследване на храчка/.
Стойноста, която се отразява в тази клетка не се влияе и не се формира от цифрите по-долу в клетки, 2.1., 2.2., 2.3. Тя се
зережда автоматично при регистриране на данни в т.1. Ако няма посочени такива в колона "Грешка" излиза съобщение за
такава.

В тази клетка се отразява броя на контактни от регистъра за контактни, на които е проведен кожен туберкулинов тест на Манту.
2.1. Брой лица на които е
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на
проведен кожен туберкулинов
контактните, на които са проведени някакви изследвания.
тест на Манту
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата от клетка 2.2 или 2.3.
2.2. Брой лица на които е
проведено изследване на
храчка
2.3. Брой лица на които е
проведено рентгенологично
изследване на бял дроб
От регистрирани контактни
лица:
3 .Брой лица с окончателна
диагноза туберкулоза.
4. Брой лица с латентна
туберкулоза
От посочените по – горе
диагностицирани контактни
лица с туберкулоза:

В тази клетка се отразява броя на контактни от регистъра за контактни, на които е проведено изследване на храчка.
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на
контактните, на които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в клетки 2.1 или 2.3.
В тази клетка се отразява броя на контактни от регистъра за контактни, на които е проведено рентгенологично изследване на бял
дроб.
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на
контактните, на които са проведени някакви изследвания. Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в
клетка 2.1 или 2.2.
В тази клетка не се отразява нищо. Взмат се предвид всички регистрирани контактни от рагистъра за контактни, тя се зарежда
автоматично от стойността в точка № 1.
В тази клетка се отразява броя на контактните, които след проведените прегледи и изследвания е поставена диагноза
туберкулоза. Тази бройка трябва да съвпада с бройката отразена в клетка "От посочените по-горе диагностицирани контактни
лица с туберкулоза"
В тази клетка се отразява броя на контактните, които след проведените прегледи и изследвания е поставена диагноза латентна
туберкулозна инфекция Бройка трябва да отговаря на броя лица подлежащи на химиопрофилактика - клетка 6.
В тази клетка не се отразява нищо. Тя се зарежда автоматично, след попълване на данните в т.3 "Брой лица с окончателна
диагноза -белодробна туберкулоза".
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5. Брой лица насочени за
стационарно лечение, от тях:
5.1 Брой хоспитализирани
лица
6. Брой лица подлежащи на
химиопрофилактика, от тях:

6.1.Брой лица обхванати с
химиопрофилактика

ВЕСТНИК
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Всички пациенти от контактните с установена диагноза - туберкулоза трябва да бъдат насочени за стационарно лечение. Данните
в нея трябва да отговарят на данните в т.3.
Посочва се броя на хоспитализираните пациенти от насочените за стационарно лечение. Техния брой е равен или по-малък от
този отразен в т. 5.
Данните в тази клетка, отразяват броя на всички с ЛТИ подлежащи на химиопрофилактика лица /деца и възрастни/ през
тримесечието, както и всички контактни на болни с туберкулоза с положително микроскопско и/ или културелно изследване на
храчка. Броят на лицата, на които е проведена химиопрофилактика, без да е поставена диагноза ЛТИ се вписват в забележка.

Данните отразяват броя на всички обхванати с химиопрофилактика лица /деца и възрастни/, от подлежащите през тримесечието.
Техния брой може да бъде равен или по -малък от данните в т.6. В колона "Забележки" отразете пациентите подлежащи на
химиопрофилактика от контактните на БК/-/ и БК/+/ и тези на които е проведена химиопрофилактика, но не са с ЛТИ.
Дейност: Регистрирани суспектни за туберкулоза лица

1. Брой издирени, насочени и
Стойноста в тази клетка се формира от сбора на стойностите посочени в клетки № 1.1 и 1.2., 1,3, 1,4, 1,5 и 1.6, който сбор се
посетили сами ЛЗ за преглед
формира автоматично.
и изследване,от тях от:
1.1. Лечебното заведение

1.2. НПО в областта
1.3. ОПЛ
1.4. РЗИ
1.5. Самонасочили се
1.6. Други /моля посочете/
2. Брой регистрирани
суспектни лица в лечебното
заведение, от тях:

В тази клетка се отразява броя на посетили сами лечебното заведение или издирените и насочени за преглед и изследване
суспектни за туберкулоза лица от персонала на лечебното заведение, независимо от начина на издирване или лицата сами
посетили лечебното заведение.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване суспекни за туберкулоза лица от
представителите на НПО, работещи в областта, независимо от начина на издирване - на място по местоживеене, чрез близки на
пациента и др.
Тук се отразява броя на посетили сами ОПЛ или издирените и насочени за преглед и изследване суспектни за туберкулоза лица
от ОПЛ, независимо от начина на издирване - на място по местоживеене, чрез близки на пациента и др.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване суспектни за туберкулоза лица от здравните
инспектори в РЗИ.
Това могат да бъдат напр. пациентите посетили лечебното заведение по време на седмицата на "Отворените врати",
диагностицирани като суспектни.
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване суспектни за туберкулоза лица по друг начин и
от други лица или организации различни от предходните.
В тази клетка се отразява броя на суспектните лица, които са регистрирани в журнала за суспектни на които са проведени едно
или повече изследвания от посочените по -долу /рентген, проба на Манту, изследване на храчка.
Стойноста, която се отразява в тази клетка не се влияе и не се формира от цифрите по-долу в клетки, 2.1., 2.2., 2.3.

2.1. Брой суспектни лица на
които е проведен кожен
туберкулинов тест на Манту

В тази клетка се отразява броя на суспектните от регистъра за суспектни, на които е проведен кожен туберкулинов тест на Манту,
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на
суспектните, на които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата от клетка 2.2 или 2.3.

2.2. Брой суспектни лица на
които е проведено
изследване на храчка

В тази клетка се отразява броя на суспектните от регистъра за суспектни, на които е проведено изследване на храчка. Цифрата,
която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на суспектните, на
които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в клетки 2.1 или 2.3.

В тази клетка се отразява броя на суспектните от регистъра за суспектни, на които е проведено рентгенологично изследване на
2.3. Брой суспектни лица на
бял дроб.
които е проведено
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на
рентгенологично изследване
суспектните, на които са проведени някакви изследвания. Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в
на бял дроб
клетка 2.1 или 2.2.
От регистрираните суспектни
лица:
3.Брой лица с окончателна
диагноза туберкулоза.
4.Брой лица с латентна
туберкулоза
От посочените по – горе
диагностицирани лица с
туберкулоза:

В тази клетка не се отразява нищо. Взмат се предвид всички регистрирани суспектни от рагистъра за суспектни, тя се зарежда
автоматично от стойността в т. 2.
В тази клетка се отразява броя на суспектните, които след проведените прегледи и изследвания са с окончателна диагноза
туберкулоза.

4.Брой лица насочени за
стационарно лечение,от тях:

В тази клетка са отразяват броя на суспектните с установена диагноза туберкулоза, които трябва да бъдат насочени за
стационарно лечение. Данните в нея трябва да отговарят на данните в т.3.
Посочва се броя на хоспитализираните пациенти от насочените за стационарно лечение от т.4. Техния брой е равен или по-малък
от този отразен в т. 4.

4.1.Хоспитализирани

В тази клетка се отразява броя на суспектните, които след проведените прегледи и изследвания са диагностицирани с ЛТИ.
В тази клетка не се отразява нищо. Данните в нея се зареждат автоматично, след попълване на същите в т.3.

Дейност: Подпомага и директно наблюдава приема на лекарства в продължителната фаза на пациенти с туберкулоза и с доказана МDR-TB
1. Брой лица подлежащи за
директно наблюдавано
лечение в продължителната
фаза, от тях:
1.1.Брой регистрирани болни с
MDR-TB , от тях:
1.1.1Брой лица с директно
наблюдавано лечение:
1.1.1.1.от лечебното
заведение
1.1.1.2.от ОПЛ
1.1.1.3.от друг /моля
посочете/
1. Брой лица на които е
извършено изследване за HIV,
от тях:
1.1.Брой пациенти с
туберкулоза
1.2.Брой лица суспектни за
туберкулоза
1.3.Брой контактни на
пациенти с туберкулоза
От изследваните за ХИВ

Включва всички пациенти от туберкулозния регистъра на лечебното заведение подлежащи на директно наблюдавано
лечение, през съответното тримесечие.
Отразява се броя на всички пациенти подлежащи на директно наблюдавано лечение в продължителната фаза,
регистрирани като МDR-TB.
Отразява се броя на пациентите с МDR-TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението
с лекарства от втори ред. Тази клетка се формира от сбора от т.1.1.1.1; 1.1.1.2 и 1.1.1.3.
Всички пациенти с МDR-TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението, от лечебното
заведение.
Всички пациенти с МDR-TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението, от ОПЛ.
Всички пациенти с МDR_TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението, от други.
Дейност: Консултиране и изследване за HIV
Отразява се броя на всички лица с туберкулоза, ЛТИ и контактни на които е извършено изследване за HIV. Този брой се формира
автоматично от данните посочени в клетки: 1.1+1.2+1.3
Това са всички пациенти с туберкулоза, на които е предложено и извършено изследване за HIV.
Това са всички лица суспектни за тубекулоза, на които е предложено и извършено изследване за HIV.
Това са всички контактни на пациенти с туберкулоза, на които е предложено и извършено изследване за HIV.
Тук не се попълва нищо. Данните се зареждат автоматично и отговарят на стойноста в т.1.

2.Общ брой лица HIV позитивни Отбелязва се броя на HIV позитивните от общия брой. Той не може да бъде по-голям от този в т.1.
Забележка: 1. При попълване на данните, в колона "Грешка" ще излиза съобщение за такава ако данните са попълнени некоректно.
2. В колона " Забележка" може да правите коментари и уточнения по въведените данни.
3. Не трябва да оставяте непопълнени клетки. Ако не е извършена дейност по някой от показателите отбележете "0" нула.
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Приложение № 7
към чл. 26
Здравна информация за лицата с туберкулоза
Здравната информация за лицата с туберкулоза се съхранява като уникален код на
пациента.
Уникалният код на всеки пациент се състои от 9 знака:
• 3 букви, включващи инициалните букви
на името, презимето и фамилията му;
• ц ифрите на датата на раждането му
(2 цифри), месеца на раждането му
(2 цифри) и годината на раждането му
(2 цифри).
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Н-12
от 5 август 2019 г.

за реда за служебно обследване на тежките
пътнотранспортни произшествия, допуснати
от водачи, придобили правоспособност за
управление на моторни превозни средства от
две години, и водачи на моторни превозни
средства за обществен превоз или за собствена
сметка на пътници и товари, и набелязване
на мерки за тяхното ограничаване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия (ПТП), допуснати
от водачи, придобили правоспособност за
управление на моторни превозни средства от
две години, и водачи на моторни превозни
средства за обществен превоз или превоз за
собствена сметка на пътници и товари, и за
набелязване на мерки за тяхното ограничаване.
Чл. 2. (1) Служебното обследване се извършва чрез анализ на данните за водача,
участник в ПТП, по отношение на обучението, придобиването на квалификацията на
водач, извършените от него престъпления
и/или административни нарушения по Закона за движението по пътищата и Закона за
автомобилните превози, физическата и психологическата годност, стаж и други данни,
които имат отношение към правоспособността
му, както и данни за причините, довели до
ПТП. Служебното обследване се извършва
независимо от образуваното наказателно или
административно производство.
(2) Установяването на вината и отговорността за настъпилото ПТП не е предмет на
служебното обследване.
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Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ЗА СЛУЖЕБНО ОБСЛЕДВАНЕ
Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
министърът на вътрешните работи със заповед
създават постоянно действаща комисия за извършване на служебно обследване, наричана
по-нататък „комисията“.
(2) Членовете на комисията участват в
работата є безвъзмездно.
Чл. 4. (1) Дейност та на комиси ята се
организира и ръководи от председател, а в
негово отсъствие – от заместник-председател,
определени със заповедта по чл. 3, ал. 1.
(2) Комисията по чл. 3, ал. 1 заседава
най-малко два пъти годишно, като първото
заседание се провежда до 1 април, а второто – до 1 октомври.
(3) Заседанията на комисията се считат
за редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете є.
(4) Комисията приема решения с явно
гласуване и обикновено мнозинство (повече
от половината от присъстващите членове).
(5) Дневният ред на заседанията на комисията се определя от председателя є.
(6) Дневният ред и всички документи и
материали за заседанията се изпращат на
членовете на комисията най-малко 10 работни
дни преди датата на заседанието на хартиен
носител или по електронен път.
(7) Всеки член на комисията може да прави
мотивирани предложения за промени в дневния ред до 4 работни дни преди заседанието.
(8) За всяко проведено заседание на комисията се съставя протокол, който се подписва
от председателя и от секретаря.
(9) В протокола се посочват присъствалите
на заседанието, обсъжданите въпроси, изразените мнения, препоръки и приетите решения.
Към протокола се прилагат материалите,
разгледани на заседанието.
(10) Със заповедта по чл. 3, ал. 1 се определя секретар на комисията, който подпомага
председателя є при организиране дейността
на комисията.
(11) Секретарят на комисията:
1. координира дейността на комисията;
2. организира подготовката и провеждането
на заседанията на комисията;
3. уведомява членовете на комисията за
датата и часа на заседанията;
4. подготвя материалите за заседанията;
5. осигурява навременното разпространение
на дневния ред и материалите за заседанията;
6. изготвя протоколи от заседанията;
7. координира и следи за изпълнение на
решенията на комисията;
8. подпомага председателя и заместникпредседателя на комисията при изпълнение
на функциите им;
9. изпълнява и други задачи, възложени от
председателя на комисията.
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(12) При провеждане на служебното обследване председателят на комисията по чл. 3,
ал. 1 може да покани за участие в работата на
комисията представители на други държавни
органи, невключени в състава є, представители на органи на местното самоуправление,
както и представители на други организации
и сдружения, които имат отношение към
безопасността на движението по пътищата.
(13) Председателят може да привлича и
експерти от ведомствата по чл. 6, на които да
възлага изпълнението на конкретни задачи,
свързани с обследването на тежките ПТП, допуснати от водачи по чл. 1, и с набелязването
на мерки за ограничаването на такива ПТП.
Чл. 5. (1) Данните, които се анализират
във връзка със служебното обследване, са:
1. датата и часът на ПТП, причинено от
лицата по чл. 1;
2. моторните превозни средства (МПС),
участвали в ПТП, и в частност:
а) марката, моделът и категорията;
б) годината на производство;
в) годината на регистрация;
г) техническата изправност съгласно дан
ните от преминати периодични прегледи за
проверка на техническата изправност;
д) наличието на системи за сигу рност
(ABS, ESP и др.);
3. данните, свързани с лицата по чл. 1:
а) възраст;
б) пол;
в) стаж като водач на МПС;
г) категории превозни средства, които лицето може да управлява съгласно свидетелството
за управление на моторни превозни средства;
д) извършени нарушения на правилата за
движението по пътищата и/или престъпления, свързани с управлението на моторни
превозни средства;
е) причинени ПТП от водача;
ж) образование;
з) обучение за придобиване на правоспособност;
и) моторно превозно средство, с което е
обучаван водачът;
к) проведени изпити за правоспособност
и резултатите от тях;
л) лица, провели изпитите за правоспособност на водача;
м) данни за физическа и психологическа
годност на водача;
н) проведени професионални обучения за
придобиване на квалификация;
4. брой участници в ПТП;
5. брой пострадали лица;
6. място на настъпване на ПТП;
7. метеорологична обстановка;
8. вид настилка и състояние;
9. употреба на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози;
10. пътници в автомобила на лицето по чл. 1;
11. годишен сезон;
12. други данни по преценка на председателя на комисията по чл. 3, ал. 1.
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(2) Данните по ал. 1 се анализират в обем,
в който е възможно да бъдат автоматично
генерирани от автоматизираната информационна система, в която се съдържат.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ
Чл. 6. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и отдел „Пътна полиция“
към Главна дирекция „Национална полиция“
към Министерството на вътрешните работи в
съответствие с компетенциите си, регламентирани в Закона за движението по пътищата,
Закона за автомобилните превози, Закона
за Министерството на вътрешните работи и
свързаните с безопасността на движението по
пътищата подзаконови нормативни актове, при
техническа възможност предоставят данните
по чл. 5, ал. 1 на комисията по чл. 3, ал. 1 за
извършване на служебно обследване.
Чл. 7. Отдел „Пътна полиция“ към Главна
дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи ежемесечно до 10-о число на месеца при техническа
възможност предоставя на председателя на
комисията по чл. 3, ал. 1 информация за
настъпилите тежки пътнотранспортни произшествия, причинени от лицата по чл. 1.
Чл. 8. Председателят на комисията по чл. 3,
ал. 1 писмено уведомява органите по чл. 6 за
данните, които е необходимо да представят за
целите на обследването, сроковете, формата
и начина на предаване на данните.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЛУЖЕБНО ОБСЛЕДВАНЕ
Чл. 9. (1) Ежегодно в срок до 1 май комисията изготвя анализ на данните за предходната година.
(2) Анализът по ал. 1 включва предложения
и мерки за подобряване на безопасността на
движението по пътищата.
(3) Анализът по ал. 1 се изпраща на министъра на вътрешните работи, на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“.
(4) Анализът се публикува на интернет
страниците на Министерството на вътрешните
работи, на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „тежко
пътнотранспортно произшествие“ е пътнотранспортно произшествие по смисъла на
§ 6, т. 30 от допълнителните разпоредби на
Закона за движението по пътищата, при което
има загинал(и) и/или ранени хора, на които е
било необходимо да бъде оказана медицинска
помощ, или са причинени значителни материали щети, или силно замърсяване на околната
среда, в това число и от опасни товари.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В едномесечен срок от влизането в
сила на наредбата министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министърът на вътрешните работи определят
състава на комисията по чл. 3, ал. 1.
§ 3. Председателят на комисията по чл. 3,
ал. 1 в двумесечен срок от създаването є уведомява органите по чл. 6 за данните, които
е необходимо да предоставят за нуждите на
служебното обследване.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 170б от Закона за движението по пътищата.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
6419

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда
и организацията за издаване на документи
и удостоверения по Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз,
които не са български граждани, и членовете
на техните семейства (ДВ, бр. 91 от 2018 г.)
§ 1. В наименованието думите „които не
са български граждани“, запетаята преди тях
и запетаята след тях се заличават.
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 2 думите „официален
документ, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз, или друг документ, който
удостоверява, че лицето е член на семейството
на гражданин на Европейския съюз“ се заменят
с „документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото им съжителство, с
изключение на писмено изявление от лицето“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „който е гражданин
на Европейския съюз“ се добавя „или член
на семейството на български граж данин,
който е гражданин на Европейския съюз и е
упражнил правото си на свободно движение“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „официален документ, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз, или друг документ,
който удостоверява, че лицето е член на
семейството на гражданин на Европейския
съюз“ се заменят с „документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото
им съжителство, с изключение на писмено
изявление от лицето“.
§ 4. В чл. 12, ал. 2, т. 2 думите „официален
документ, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз, или друг документ, който
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удостоверява, че лицето е член на семейството
на гражданин на Европейския съюз“ се заменят
с „документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото им съжителство, с
изключение на писмено изявление от лицето“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2, т. 2 думите „официален
документ, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз, или друг документ,
който удостоверява, че лицето е член на
семейството на гражданин на Европейския
съюз“ се заменят с „документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото
им съжителство, с изключение на писмено
изявление от лицето“.
§ 6. В чл. 14, ал. 3, т. 2 думите „официален
документ, издаден от друга държава – членка
на Европейския съюз, или друг документ,
който удостоверява, че лицето е член на
семейството на гражданин на Европейския
съюз“ се заменят с „документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото
им съжителство, с изключение на писмено
изявление от лицето“.
§ 7. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Издадените от друга държава
документи, които се представят съгласно Закона
за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства,
следва да бъдат оформени по начин, който зависи
от това, дали съответната държава е страна по
Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове
(подписана в Хага на 5 октомври 1961 г.), дали
между нея и Република България има влязъл
в сила и действащ договор за правна помощ,
или тази държава не попада в нито една от
първите две групи държави.
(2) Официални документи, издадени от органите на държава – членка на Европейския
съюз, в съответствие с нейното национално
право, които удостоверяват факти, попадащи
в обхвата и издадени съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за
насърчаване на свободното дви жение на
гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение
на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200 от
26 юли 2016 г.), са освободени от изискването
за легализация.“
§ 8. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. При желание от страна на гражданите на Европейския съюз и на членовете
на техните семейства – граждани на Европейския съюз, на членовете на семейството на
български гражданин, които са граждани на
Европейския съюз и са упражнили правото
си на свободно движение, на гражданите на
държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария и на членовете
на техните семейства, които са граждани
на държави – страни по Споразумението за
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Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, за издаване
на удостоверение за пребиваване на картов
носител, удостоверяването на адреса на пребиваване, който се съдържа в него, лицата
представят един от следните документи:
1. документ за собственост или друг документ, доказващ собствеността или ползването
на имота;
2. декларация от собственика за предоставен
адрес на пребиваване, като в случай, че декларацията не е подадена лично от собственика
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или от упълномощено от него лице, тя следва
да бъде с нотариална заверка на подписа;
3. настанителна заповед, когато лицето е настанено в държавно или в общинско жилище.“
§ 9. Приложение № 6 към чл. 21 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 10. Навсякъде в инструкцията думите
„които не са български граждани“, запетаята
преди тях и запетаята след тях се заличават.
Министър:
Младен Маринов
6432

Поправка. Министерството на културата прави поправка на Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за
реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (ДВ, бр. 57 от 19 юли 2019 г.), като след
подписа на министър Боил Банов се добавя текстът на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2:

„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2

ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
ЧРЕЗ .........................................................................................................................................................
(НИНКН или чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................................................................................................. ,
(физическо или юридическо лице)
пълномощник на .....................................................................................................................................
(физическо или юридическо лице)
Адрес за кореспонденция: .................................................................................................................... ,
телефон/и ................................................................................................................................................ ,
електронен адрес ....................................................................................................................................
МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:
(изберете едно от предложенията)
1. Деклариране като НКЦ и определяне на временни режими за опазване.
2. Актуализиране на временните режими за опазване на декларирана НКЦ.
3. Прекратяване на временните режими за опазване на декларирана НКЦ.
4. Предоставяне на статут като НКЦ и определяне на режими за опазване.
5. Актуализиране на статута на НКЦ и/или на нейните режими за опазване.
6. Отнемане на статута на НКЦ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Административен адрес, местност или други данни за точна идентификация на местоположението на обекта.
2. Кадастрални данни и/или GPS координати, както и други данни за точна идентификация на
териториалния обхват на обекта.
3. Информация за историята на създаването на обекта, свързани с него исторически лица и
събития и др.
4. Актуална фотодокументация.
5. Мотиви за научната и културната стойност и обществената значимост на обекта.
II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ:
(по преценка на заявителя)
1. Скица на имота.
2. Извадка от действащия устройствен план за обекта и неговата непосредствена среда.
3. Документ за правото на собственост или друго вещно право; концесионери; ползватели.
4. Графични материали – проект за изграждането на обекта, проекти за преустройства, проекти
за оформянето на средата на обекта и пр.
5. Други текстови, графични и визуални материали или документи, съотносими към обекта.
Дата: ………………………………..
6498

Подпис: …………...…………………“
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 6 август 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на Велико Търново след Решение
№ 1545 по протокол № 60 от 25.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, решение на
Педагогическия съвет на Спортно училище – гр.
Велико Търново, отразено в протокол № 10 от
28.06.2019 г., становище от Регионалното управление на образованието – Велико Търново, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, и при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗПУО
и чл. 8, т. 1, буква „б“ от наредбата определям
наименованието на Спортно училище – гр. Велико Търново, както следва: Спортно училище
„Георги Живков“ – гр. Велико Търново, община
Велико Търново, област Велико Търново.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
За министър:
Т. Михайлова
6430

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИК А
ЗАПОВЕД № 0023-3534
от 9 август 2019 г.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с
увреждания във връзка с чл. 44 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания
у т върж да вам Ме т од и к а за фи на нси ра не на
проекти за създаване на центрове за защитена
заетост и приложенията към нея:
– Форм ул яр за кандидатстване за отп ускане на средства за финансиране на проекти
за създаване на центрове за защитена заетост
(приложение № 1);
– Бюджет на проектното предложение (приложение № 2);
– Таблица за оценка на административното
съответствие на проектното предложение (приложение № 3);
– Декларация (приложение № 4).

Настоящата заповед да се сведе до знанието
на отговорните служители и заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.
Изпълнителен директор:
М. Коралски
МЕТОДИК А
за финансиране на проекти за създаване на
центрове за защитена заетост
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Раздел I
Основни положения
Чл. 1. (1) Тази Методика се издава на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на
Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) и има
за цел определяне на условията и механизма за
финансиране на проектен принцип за създаването на центрове за защитена заетост (ЦЗЗ),
както и поддържането на дейността в тях.
(2) С нея се утвърждават процедурите за
допускане до разглеждане, оценка и класиране
на проектни предложения за създаване на ЦЗЗ
и/или поддържане на дейностите в тях.
Чл. 2. Център за защитена заетост е механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на
хора с множество трайни увреждания с цел
осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена работа и предоставяне
на персонални подкрепящи услуги съгласно
чл. 52 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
Този механизъм определя ЦЗЗ като предоставящ
услуга от общ икономически интерес (УОИИ)*.
Чл. 3. (1) Кандидатстващите с проек тни
предложения по тази Методика могат да бъдат
специализирани предприятия и кооперации на
хората с увреж дания, трудово-лечебни бази,
както и всяка организация, регистрирана по
действащото законодателство.
(2) К а н д и дат с т ва щ и т е с п роек т н и п редложения по тази Методика трябва да бъдат
новообразувани икономически субекти, като
предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ,
отговарящ на чл. 52 от ЗХУ.
(3) Организациите по ал. 1 трябва:
1. да определят областта/областите на икономическа дейност, в която/които ще функционира ЦЗЗ;
2. да предвидят минимален пакет подкрепящи услуги, свързани с работни места, които
* Понятието „УОИИ“ се използва в член 14 и
член 106, параграф 2 от ДФЕС, както и в протокол
№ 26 към ДФЕС, но за него не е дадено определение
в ДФЕС или във вторичното законодателство. В
своята Рамка за качеството Комисията уточни, че:
УОИИ са икономическ и дейности, даващи
резултати в полза на цялото общество, които без
публична намеса не биха били предоставени от пазара, в частност социалните услуги от общ интерес
отговарят на нуждите на уязвими групи граждани
и се основават на принципите на солидарност и
равен достъп.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

да подпомагат създаването и поддържането на
защитената заетост;
3. да осигурят възможност за извършване на
продуктивна дейност и платена работа.
(4) Дел ът на нает и те лица с множест во
трайни увреждания в ЦЗЗ не трябва да е помалък от 50 на сто от средносписъчния състав
на заетите лица.
Чл. 4. (1) Бенефициенти на резултатите от
реализацията на проектните предложения са
хора с множество трайни увреждания.
(2) Хора с множество трайни увреждания са
такива, които имат поне два вида увреждания,
всяко от които е не по-малко от 50 % намалена
работоспособност (вид и степен на увреждане),
наричани по-нататък „хора/лица с множество
трайни увреждания“.
(3) Хората с множество трайни увреждания
могат да се наемат за изпълнение на икономически дейности, които отговарят на специфичните им възможности за упражняване на труд.
(4) В ЦЗЗ трябва да бъдат включени минимум 15 лица с множество трайни увреждания.
Чл. 5. Средствата по тази Методика се предоставят на конкурсен принцип с представяне
на проектни предложения по един от двата,
определени по-долу, компонента:
1. Компонент 1 – Създаване на ЦЗЗ;
2. Компонент 2 – Поддържане на устойчивост
на дейностите в създаден ЦЗЗ.
Чл. 6. В рамките на обявен от Агенцията
за хората с увреждания (А ХУ) конкурс кандидатите могат да участват с едно предложение
по един от компонентите, определени в чл. 5.
Чл. 7. (1) Общият срок за изпълнение на
проектните предложения по Компонент 1 не
може да бъде по-дълъг от двадесет и два месеца. Срокът включва инвестиционен период
до четири месеца и слединвестиционен период,
осигуряващ защитена заетост за лица с множество трайни увреждания, не по-кратък от
осемнадесет месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проектните
предложения по Компонент 2 не може да бъде
по-кратък от осемнадесет месеца. През този
период кандидатът, който е създал ЦЗЗ с финансиране от А ХУ, е длъжен да поддържа устойчивост на дейностите за защитена заетост на
наетите лица с множество трайни увреждания.
Чл. 8. (1) Средствата по Компонент 1 се
използват за покриване на инвестиционни разходи и на текущи разходи (административни и
преки) съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(2) Средствата по Компонент 2 се използват
за покриване на текущи разходи съгласно чл. 18,
ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Пределните лимити на средствата по ал. 1
и 2 се определят със заповед на изпълнителния
директор на А ХУ.
Чл. 9. В последващи конкурси по тази Методика кандидатите, реализирали и/или реализиращи проекти, финансирани от А ХУ, могат да
участват при изпълнение на следните условия:
1. изпълнението на предходните проекти е
приключило успешно и/или неприключилите
не се оценяват като рискови по отношение на
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окончателното им завършване съгласно констатации от експерти на А ХУ;
2. с новото предложение не се иска финансиране за постигане на резултати, които
е трябвало да се постигнат с реализацията на
предходно предложение;
3. в резултат на извършваната продуктивна
дейност ЦЗЗ е формирал приходи и те изцяло
се използват за изпълнение на дейностите му.
Чл. 10. (1) Не се допускат до участие в конкурса кандидати:
1. които не представят попълнен формуляр
и/или бюджет и/или изискуемите за проектното
предложение документи;
2. при които общият размер на получените
държавни помощи над х върл я левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
бюджетни години – две предходни и текущата
бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената
помощ се финансира изцяло, или частично със
средства, произхождащи от Европейския съюз
(когато е приложимо);
3. които попа дат в обх вата на изк лючени ята, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия;
4. които имат изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени
с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
5. които са получили финансови средства от
други източници за същите допустими разходи
или за същата цел.
(2) Не се допускат до участие в конкурса
проектни предложения, които не са подадени
в срок.
Раздел ІІ
Специфични условия
Чл. 11. Кандидатстващите с проектни предложения трябва да предоставят минимален пакет
от персонални подкрепящи услуги, свързани с
конкретните работни места, които да подпомагат създаването и поддържането на защитената
заетост, включващ:
1. оценка на професионалната пригодност;
2. трудово наставничество; трудовото наставничество може да бъде обединено с менторството или с управлението на производство;
3. пси холог и ческ а под к репа, коя т о е о т
к лючово значение за всичк и етапи на подкрепа – посредничество, оценка на професиона лната пригодност, мотиваци я, обу чение,
рехабилитация, заетост и т.н.;
4. медицински услуги; в предприятията, в
чиято дейност участват преобладаващо лица с
множество трайни увреждания, се изискват поинтензивни медицински грижи или наблюдение;
5. материално-техническо оборудване, съответстващо на областта на икономическата
дейност на ЦЗЗ и осигуряващо придобиването
на професионални умения;
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6. услуги по придобиване на професионални
умения в съответната област на икономическа
дейност на ЦЗЗ;
7. наличие на подходящ персонал за реализиране на подкрепящите услуги;
8. финансови стимули за наетите хора с
множество трайни увреждания; средствата за
финансов стимул не могат да надвишават 50 %
от минималната работна заплата за страната
за всяко едно от тях; размерът на отпуснатите
средства за финансовите стимули се определя
ежемесечно и в съответствие със сключените
трудови договори с наетите хора с множество
трайни увреждания;
9. осигуряване на трудово посредничество
и подпомагане на хората с множество трайни
увреждания за намиране и започване на работа
в специализирана или обичайна работна среда.
Чл. 12. Кандидатстващите с проектни предложения могат да предоставят и допълнителни
персонални подкрепящи услуги, даващи им преференции при оценяване и класиране. Те могат
да бъдат: осигуряване на последваща заетост
чрез сключване на предварителни договори с
работодатели за наемане на хора с множество
трайни увреждания, осигуряване на транспорт
до работното място и обратно, както и други,
предложени от кандидата.
Раздел ІІІ
Общи изисквания при изготвяне на формуляра
и бюджета на проектните предложения
Чл. 13. (1) Проектните предложения трябва
да съдържат попълнени формуляр и бюджет,
надлежно изготвени, оформени и подписани
документи, други доказателствени материали.
(2) Представените доказателствени материали по ал. 1 трябва да се основават на действащи
норми, нормативи, технически, икономически
и други изисквания.
(3) Кандидатът трябва задължително да предвиди и изпълни изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд и за създаване на
достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, регламентирани в нормативната база.
(4) Във връзка с изискванията, регламентирани в ал. 2 и 3, комисията за оценка на проектните
предложения може да изисква експертиза на
специалисти от съответна област за изясняване
на обективността и целесъобразността на представените от кандидата доказателства.
Чл. 14. (1) Формулярът на проектното предложение трябва да дава ясна и точна представа
за начина, по който кандидатът ще създаде и/
или ще поддържа устойчивост на дейностите в
ЦЗЗ. Той трябва да съдържа изцяло попълнени
точки и подточки при спазване на изискванията,
заложени в настоящата Методика.
(2) При изготвянето му се прави пълно,
подробно и аргументирано описание на дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени във връзка с реализацията на проектното
предложение.
Чл. 15. (1) Бюджетът на проектното предложение се изготвя по образец при спазване
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на посочената в него структура и състав, като
обосновано, пълно и точно се представят разходите, свързани с осъществяване на всяка от
предвидените дейности.
(2) Определянето на разходите по отделните дейности се основава на оферта, избрана
от кандидата измежду най-малко три оферти,
които задължително се прилагат в проектното
предложение. Изборът на оферта се аргументира, а нейният изпълнител се посочва при
описанието на съответната дейност.
(3) Офертата трябва да е издадена не по-рано
от един месец преди датата на кандидатстване
и да е с валидност най-малко три месеца след
датата на подаване на проектното предложение.
Г л а в а

в т о р а

П РЕ Д Н А ЗН АЧ Е Н И Е И С Т Р У К Т У РА Н А
ОТПУСК АНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 16. Максималният размер за финансиране на проектни предложения по настоящата
Методика се определя ежегодно със заповед на
изпълнителния директор на А ХУ.
Чл. 17. Отпусканите от А ХУ средства могат
да се използват за покриване на инвестиционни
разходи и/или на текущи разходи (административни и преки разходи).
Чл. 18. (1) При изготвяне на проектното
предложение се спазва следната структура и
размер на разходите, предвидени за неговото
изпълнение:
1. и н ве с т и ц ион н и ра зход и – до 35 % о т
общата стойност на проекта, като сумата се
предоставя за ст роително-монта ж ни работи
и такива, свързани с придобиване на материално-технически средства, технически уреди/
помага ла, съоръжени я и приспособлени я и
други, необходими за функционирането на ЦЗЗ;
придобиваните активи трябва да са нови;
2. административни разходи – разходи за
възнаграждения, за осигуровки за сметка на
работодател на административния състав: ръководител, счетоводител, технически сътрудник,
разходи за ком у никации, пощенск и усл у ги,
режийни разходи за поддръжка, разходи за консумативи на офис оборудването, банкови такси
и други, имащи пряко отношение към работата
на администрацията във връзка с реализацията
на проекта, които не трябва да превишават 10 %
от общата стойност на проекта;
3. преки разходи, които имат отношение към
предвидената текуща работа с хората с множество трайни увреждания и чийто размер не
трябва да превишава 55 % от общата стойност
на проекта; при представяне на преките разходи
трябва да се спазва следната последователност:
3.1. разходи за финансови стимули за наетите
хора с увреждания – 50 % от минималната работна заплата за страната за всяко наето лице
(в т.ч. и дължимите осигуровки за сметка на
работодателя), ако за същото не са платени на
друго основание;
3.2. разходи за възнаг ра ж дени я (в т.ч. и
дължимите осигуровки за сметка на работо-
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дателя, ако за същото не са платени на друго
основание) на ключови специалисти, лектори,
консултанти, външни сът рудници, които се
определят в размери, съответстващи на нормативната уредба, в т.ч. и почасови ставки, или
обосновани ставки, обичайни за конкретната
длъжност/дейност за страната;
3.3. разходи за командировки на ключови
специалисти, лектори, консултанти, външни
сътрудници, определени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за командировките в
страната.
(2) Дъ л ж и м и я т да н ък върх у доба вената
стойност при направените разходи се счита за
невъзстановим данък и се включва в разходите
за съответната дейност, когато кандидатът към
датата на представяне на проектното предложение не е регистриран по Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС) или не се намира
в процедура по регистрация.
Чл. 19. (1) Общата стойност на исканите
финансови средства, определени в проектното
предложение, представлява максимално възможната стойност, която може да получи кандидатът, освен ако не бъде редуцирана поради
допуснати грешки, необективно и неправилно
направени разчети.
(2) Увеличаване на исканите финансови средства след подаване на проектното предложение
не може да се прави на никакво основание.
Ч л. 2 0. При изп ъ л нен ие на п р о ек т но т о
предложение може да се направят отклонения
от утвърдената структура на бюджета при необходимост и обоснованост от кандидата и при
спазване на следните ограничения:
1. при наличие на фактическо увеличение
на даден разход разликата остава за сметка на
кандидата;
2. когато пряк разход се предвижда да се увеличи, за това се иска предварителното съгласие
на А ХУ, като се посочва за сметка на кой/кои
други разходи ще се извърши увеличението;
3. когато не се спазят условията за писмено
уведомяване на АХУ за предварително получено
съгласие от А ХУ по т. 2, промяната на разхода
е за сметка на кандидата, като неговата стойност се приспада от поредното или последното
плащане от страна на А ХУ;
4. не могат да се прехвърлят средства от
един вид разход в друг, включително от административни разходи в преки разходи и обратно.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНЯВАНЕ И К ЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 21. Кандидатите представят за оценка
в А Х У п роек т ни п ред ложени я, съд ържащ и
поп ъ л нен ф орм у л я р, поп ъ л нен бюд же т на
проектното предложение, таблица за оценка на
административното съответствие, документи и
декларации.
Чл. 22. Проектните предложения се оценяват от комисия, назначена със заповед на
изпълнителния директор на А ХУ. Одобрените
за финансиране от комисията предложения се
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отразяват в протокол, който се предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на АХУ.
Чл. 23. Допуснатите до оценка проектни
предложения се оценяват и класират при спазване на следните критерии:
1. комисията разглежда и оценява получените проектни предложения по специфични и
допълнителни показатели за оценка, като за
всеки показател се дават точки, определени в
таблица по чл. 26;
2. въ з основа на п рис ъден и т е т оч к и по
специфичните и допълнителните показатели
от всички оценители се формира среден брой
точки за оценка на целесъобразността и изпълнимостта на всяко проектно предложение
като цяло;
3. проектните предложения се подреждат
по низходящ ред в съответствие с получения
брой точки.
Чл. 24. Специфичните показатели за оценка
на конкурсните предложения са следните:
1. точност и пълнота на формуляра – форм ул я рът е с поп ъ лнени точк и и под точк и,
информацията в него е ясна и аргументирана,
между отделните точки и подточки е налице
обвързаност, последователност и логика; не
са доп уснати вът решни противоречи я, необосновани повторения и технически грешки,
изкривяващи съдържанието на предложението;
2. обективност и обоснованост на предложението – предложението дава ясна представа
за целите и намерени ята на кандидата във
връзка с реализирането на инвестиционния
проект и устойчивото развитие на ЦЗЗ, като
се основава на съвкупност от обективни данни, характеризиращи конкретната ситуация, в
която ще се изпълнява, в него са представени
необходимите доказателства, че очак ваните
резултати ще бъдат постигнати в максимална
степен, че съществуващите рискове се виждат,
оценяват се адекватно и са предприети подходящи превантивни мерки за тяхното избягване;
3. реалистичност на очакваните резултати – очакваните резултати от дейностите са
точно формулирани, еднозначно са определени, количествено са измерими, обвързани са с
конкретни срокове и са постижими в рамките
на изпълнение на проекта;
4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението включва списък и подробно
описание на всички взаимносвързани дейности,
отделно тези, които предстои да се извършат
във връзка с реализацията на проекта, като за
всяка дейност са определени необходимите за
изпълнението є конкретни разходи;
5. точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюд жета – изготвени ят бюд жет
в максимална степен точно и ясно отразява
планираните еднократни разходи, свързани с
извършване на предвидените в инвестиционния етап дейности и/или етапа на работа на
ЦЗЗ, които трябва да съответстват по размер
и структура на утвърдените лимити; текущите
разходи ясно и еднозначно разкриват намерени-
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ята на кандидата и перспективите в развитието
на ЦЗЗ, като отразяват конкретните дейности,
които е предвидено да бъдат изпълнени;
6. устойчивост на дейностите – предложението съдържа аргументирани мотиви и доказателства, че кандидатът ще може да осигури
защитена заетост за целия период от минимум 18
месеца, произтичащи от реалистичната оценка
на пазарните перспективи, изградения капацитет
и възможностите за последващо финансиране.

С Т Р. 3 9   

Чл. 25. Ако кандидатът осигурява допълнително персонални подкрепящи услуги, при
оценяване на проектното му предложение се
дават допълнителни точки съгласно таблица
по чл. 26.
Чл. 26. (1) При определяне на точките по
специфичните и допълнителните показатели
се попълва следната таблица, в която за всеки
специфичен показател е определен коефициент
за тежест:

Специфичен показател

Петстепенна
скала за оценка (точки)

Присъдени
точки

Коефициент за
тежест

А

1

2

3

1. Точност и пълнота на формуляра

мин. 0
макс. 4

4

2. Обективност и обоснованост на
предложението

мин. 0
макс. 4

5

3. Реа л ис т и ч нос т на оча к ва н и т е
резултати

мин. 0
макс. 4

2

4. Пълнота и изчерпателност на
дейностите

мин. 0
макс. 4

5

5. Точност, обективност, нагледност
и прозрачност на бюджета

мин. 0
макс. 4

3

6. Устойчивост на дейностите

мин. 0
макс. 4

4

Обща
Обосновка
оценка
на присъде(к. 2*к. 3) ните точки
4

5

Допълнителни персонални подкрепящи услуги
Б
1. Предварителни договори с работодатели за наемане на хора с
множество увреждания

мин. 0
макс. 2

4

2. Осиг у рява не на т ранспор т до
работното място и обратно

мин. 0
макс. 2

3

3. Други персонални подкрепящи
услуги, предложени от кандидата

мин. 0
макс. 2

2

Обща оценка

Х

Х

Х

(2) Всеки член на комисията присъжда точки по всеки специфичен и допълнителен показател
в колона 2 от таблицата по ал. 1, като прилага посочената петстепенна скала и съответните критерии за определяне на конкретния брой точки:
Брой на
точките

Критерии

4 точки

Оценка „отличен“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички
необходими изисквания, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост,
точност, яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост.

3 точки

Оценка „добър“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички
необходими изисквания, налице са доказателства за неговата изпълнимост, съпътствани от видими пропуски и непълноти.

2 точки

Оценка „задоволителен“ – по съответния специфичен показател кандидатът не е
спазил всички необходими изисквания, налице са пропуски и неясноти, които биха
затруднили неговата изпълнимост.
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Критерии

1 точка

Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил
формално предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, които се съпътстват от сериозни пропуски и неясноти, доказващи неговата затруднена изпълнимост.

0 точки

Оценка „лош“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, налице са сериозни рискове и
съмнения относно неговата изпълнимост.

(3) Всеки член на експертната комисия обосновава присъдените от него точки по ал. 2.
Обосновката се представя в колона 6 на таблицата по ал. 1.
(4) Общата оценка, която определя всеки член
на експертната комисия, се формира в колона
5 като сума от произведенията на присъдените
точки и коефициента за тежест. Максималният
брой точки, който може да се присъди на едно
конкурсно предложение, е 92 точки за специфичните показатели и 110 с включени допълнителни
персонални подкрепящи услуги.
Чл. 27. На финансиране със средства от АХУ
подлежат само предложения, които са събрали
55 и повече от 55 точки за специфичните показатели и до изчерпване на средствата, определени в заповедта на изпълнителния директор
съгласно чл. 8, ал. 3.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 28. (1) При кандидатстване всеки участник в конкурса представя:
1. попълнен формуляр по образец на хартиен
и електронен носител (приложение № 1);
2. попълнен подробен бюджет по образец на
хартиен и електронен носител (приложение № 2);
3. таблица за оценка на административното
съответствие, която се представя с оригинала
на формуляра (приложение № 3);
4. посочва БУЛСТАТ или ЕИК;
5. копие от акта за учредяване на кандидата и копие от удостоверението за актуално
състояние, издадено от компетентен съд не
по-рано от 3 месеца преди датата на подаване
на конкурсните документи; такива документи
не представят кандидатите, които са вписани в
регистрите на Агенцията по вписванията;
6. декларация за общия размер на получените
държавни помощи, чийто размер не надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за период
от три бюджетни години – двете предходни и
текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни
превози за чу ж да сметка или срещу възнаграждение, че общият размер на получените
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна
година; този таван се прилага независимо от
формата на помощта или от преследваната цел
и без значение дали предоставената помощ се
финансира изцяло, или частично със средства,

произхождащи от Европейския съюз (по образец – приложение № 4) – когато е приложимо;
7. декларация за липса на публични задължения (по образец – приложение № 4);
8. декларация за това, че за конкурсния проект
не са получавани финансови средства от други
източници за същите допустими разходи или
за същата цел (по образец – приложение № 4);
9. декларация за това, че не попада в обхвата
на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент
(EС) № 1407/2013 (по образец – приложение № 4);
10. минимум по три актуални оферти или
други носители на обективна техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка
от получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да
са издадени не по-рано от 1 месец преди датата
на кандидатстване и да са с валидност най-малкото 3 месеца след датата на кандидатстване;
11. списък на лицата от целевата група с три
имена и ЕГН, когато е приложимо;
12. декларация за право на собственост върху
сградата или на части от нея по образец (приложение № 4) и копие от акта за собственост
на сградата или на части от нея, или копие на
договора за наем за минимум 10 години и писмено съгласие от собственика за извършване
на предвидените строително-монтажни работи – когато е приложимо;
13. длъжностни характеристики за работните
места на лицата с трайни увреждания, когато
е приложимо;
14. информация за действащи договори за
наетите по трудови провоотношения лица от
целевата група, когато е приложимо;
15. предварителни договори с работодатели,
ако има такива, за наемане на хора с множество
увреждания, придобили професионални умения
в ЦЗЗ в областта на икономическата му дейност;
16. документи, удостоверяващи квалификационните умения на специалистите, извършващи
дейности, заложени в проектното предложение.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията по оценка на проектните
предложения може да изиска от кандидата и
други допълнителни документи, доказващи и
изясняващи конкретни обстоятелства, които се
отнасят до целесъобразността, изпълнимостта
и устойчивостта на дейностите, предвидени в
проектното предложение.
(3) Проектното предложение, вк лючващо
документите по ал. 1, се представя по един от
следните начини:
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1. на място, в офиса на Агенцията за хората
с увреждания;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път.
Г л а в а

п е т а

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, НАБЛЮДЕНИЕ
И КОНТРОЛ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ч л. 29. (1) Ут върден и т е за фи на нси ра не
кандидати сключват договор с изпълнителния
директор на АХУ. Сумата по договора се изплаща на траншове в зависимост от компонента,
за който кандидатът получава финансиране по
тази Методика.
(2) При получаване на финансиране за проект
по компонент 1:
1. 40 % от сумата за инвестиционни разходи
след сключване на договора за финансиране
и представяне на договор/и с изпълнителите/
доставчиците за изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на материално-техническо оборудване и 10 % от административните
разходи;
2. 40 % от сумата за инвестиционни разходи
след приключване на инвестиционния етап на
проектното предложение, направена проверка,
удостоверена с констативен протокол и представяне в АХУ на отчети за постигнатите резултати
от реализацията на този етап на проекта, в
т.ч. и документи, удостоверяващи и доказващи
неговото изпълнение;
3. 20 % от сумата за инвестиционни разходи
след одобряване на отчетите по т. 2;
4. ежемесечно изплащане на текущи разходи
на база представени отчетни документи, регламентирани в договора за приключен предходен
период.
(3) При получаване на финансиране за проект по компонент 2 АХУ изплаща ежемесечно
средства за текущи разходи на база представени
отчетни документи, регламентирани в договора
за приключен предходен период.
(4) В договора за финансиране се посочват:
1. размерът на отпусканите средства;
2. срокът на усвояване на средствата;
3. периодичността и показателите на извършване на контрола;
4. санкциите при неизпълнение на договорните условия;
5. сроковете за представяне и съдържанието
на техническия и финансовия отчет за изпълнение на инвестиционния етап на проектното
предложение ведно с изискуемите документи по
отчитането му (когато е приложимо);
6. отчети за текущите разходи и ежегодни
отчети, съдържащи информация за изпълнението на:
– минималните изисквания за създаването
и функционирането на ЦЗЗ;
– състоянието на условията на труд в тях;
– предоставения минимален пакет от персонални подкрепящи услуги;
– изпълнението на субсидираните дейности
съгласно одобрения проект;
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– устойчивост на заетостта на наетите хора
с множество трайни увреждания;
– и други релевантни данни;
7. срокове за представяне на отчетите по т. 6;
8. други необходими клаузи.
Чл. 30. (1) Във връзка с усвояване на предоставяното финансиране АХУ организира и
извършва периодично наблюдение и контрол.
(2) Периодичността на контрола се вписва в
договора за финансиране и зависи от спецификата на финансираното проектно предложение.
(3) Контролът започва от момента на сключване на договора за финансиране, вк лючва
периода на осигуряване на материално-техническото оборудване и строително-монтажните
дейности (инвестиционната фаза) и периода на
работа на ЦЗЗ, когато се ползват резултатите
от направената инвестиция и се предоставя
минимален пакет от персонални подкрепящи
услуги, свързани с конкретните работни места.
(4) Контролът е планов и внезапен. Внезапният
контрол може да се провежда по инициатива
на АХУ и при наличието на жалби и сигнали.
(5) След извършване на контрола се изготвя
констативен протокол, който се съхранява в
АХУ и служи като база за оценка на напредъка в реализацията на финансираното проектно
предложение.
Чл. 31. (1) Контролът през инвестиционната
фаза обхваща периода на осигуряване на материално-техническо оборудване и строителномонтажни дейности.
(2) Контролът през етапа на работа на ЦЗЗ
обхваща периода на функциониране и има за
цел да следи за изпълнението на общите и специфичните условия и критериите за създаването
и работата му.
Чл. 32. (1) Когато в резултат на извършен
контрол бъде констатирано неизпълнение на
договорените резултати, АХУ:
1. дава предписание на изпълнителя да отстрани отчетените несъответствия в констативния
протокол с определен фиксиран срок;
2. в случай че констатираното неизпълнение е през периода на инвестиционната фаза,
включваща осигуряване на материално-техническо оборудване и строително-монтажни дейности и финансирането още не е приключило
окончателно, то се спира до отстраняване на
констатираните несъответствия.
(2) Центърът за защитена заетост възстановява
цялото получено еднократно финансиране или
частта от него, съответстваща на констатираното
неизпълнение през периода на инвестиционната
фаза, ведно със законната лихва при установено
неизпълнение на договорни задължения и/или
прилага санкционните разпоредби на договора
при установено неизпълнение на дадено предписание.
(3) Центърът за защитена заетост възстановява средствата за еднократно финансиране в
размер, определен пропорционално на месеците
на функционирането му при загуба за срок повече от три последователни месеца на някои от
общите и/или специфични критерии и условия
за създаването му.
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Приложение
Приложение
№ 1№

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ФОРМУЛЯР
за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за
създаване на Центрове за защитена заетост

Наименование на проекта:
Компонент 1
Създаване на Център за защитена заетост
Компонент 2
Поддържане на устойчивост на дейностите в
създаден Център за защитена заетост

Име на организацията:

Име на лицето, представляващо организацията:

Подпис на лицето, представляващо
организацията:
Регистрационен
номер на проекта
Дата и час на подаване на
конкурсното предложение

1

1
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А. Обща информация

(На заглавната страница отбележете компонента, за който кандидатствате!)

1. Данни за кандидатстващата организация
Пълно наименование на кандидата:
Юридически статут:
БУЛСТАТ или ЕИК:
Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон, мобилен телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет - страница:

2. Данни за банковата сметка
Титуляр на сметката:
IBAN
Име на банката:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата), имащи спесимен
на подписа(ите):
Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен
на подписа(ите):

3. Описание на кандидатстващата организация
(в обем до 1 страница A4)

3.1. Кога е учредена Вашата организация, какъв е нейният юридически статут, кога е започнала
своята дейност (когато е приложимо)?
3.2. Какви основни дейности изпълнява Вашата организация в момента (когато е приложимо)?
3.3. Каква/и икономическа/и дейност/и (ще) изпълнява Центърът за защитена заетост?
3.4. Налични лицензи, сертификати и други документи, удостоверяващи притежаването на
подходящ капацитет и умения в организацията за работа с хора с увреждания.

4. Управленски капацитет и ресурсна осигуреност на кандидата
4.1. Опит в изпълнението на проекти и проекти в социалната област, насочени към хората с
увреждания (ако има такъв).

Опишете проектите, управлявани от Вашата организация за последните 3 години в социалната област. В специална
група обособете изпълнените/изпълняваните проекти, финансирани от АХУ.

2
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За всеки проект поотделно отбележете:


Цел на проекта и местоположение на изпълнението му.



Постигнати резултати.



Роля на Вашата организация (основен изпълнител или партньор) и степен на участието й в
проекта.



Стойност на проекта.



Донори на проекта (име, адрес, e-mail, телефон, сума).

4.2. Ресурси
Представете ресурсите, с които разполага Вашата организация. Специално отбележете тези, които имат
пряко отношение към реализацията на конкурсното предложение. Във връзка с това посочете:


Годишния оборот от основна дейност за годината преди годината на конкурса (само приходите от
продажби на продукция, стоки и услуги за стопанските организации; само трансферите и
приходите, имащи пряко отношение към основните функции на бюджетната организация), когато
е приложимо.



Получения счетоводен финансов резултат за годината преди годината на конкурса, когато е
приложимо.



Броя на наетите на пълно и частично работно време служители и работници по основни категории
към 31 декември на годината, предхождаща годината на конкурса, когато е приложимо.



Броя на наетите лица с трайни увреждания (ако има такива).



Наличието или не на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Когато е налична
такава регистрация се посочва нейното основание.



Друга подходяща информация, разкриваща управленския капацитет на кандидатстващата
организация.

Б. Информация за предлаганото конкурсно предложение
5. Описание на конкурсното предложение
5.1. Заглавие на конкурсното предложение

[Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да дава информация за главното предназначение на проекта. То
не трябва да дублира целта.]

5.2. Местоположение на извършваната дейност

[Къде ще се осъществяват предвидените по проекта дейности]

5.3. Цел на конкурсното предложение

[Могат да се посочат общи и специфични цели, които трябва да са ограничени по брой. Очакваните резултати и
планираните дейности не могат да се класифицират като цели на проекта.]

5.4. Размер на финансовите средства, за която се кандидатства пред АХУ с този проект
Размер на средствата от АХУ: Размер на личния принос на кандидата:
Обща стойност на проекта:
(Личен принос се посочва тогава, когато освен финансиране от АХУ се използват и собствени
средства за постигане на очакваните резултати по проекта.)
5.5. Описание на очакваните резултати от реализацията на инвестиционните дейности (където е
приложимо):
Максимум 0.5 страница А4. Резултатите трябва да бъдат ясно и точно формулирани, еднозначно
3
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определени, количествено измерими, обвързани с конкретни срокове.
5.6. Резюме на проекта
Включете кратка информация (максимум 1,5 страница A4) за:
Причините и предпоставките, довели до избора на конкретния компонент с оглед на целта;
5.6.1. Съответствието на избрания компонент с общите цели и приоритети на АХУ и неговия принос за
тяхното постигане и реализация.
5.6.2. Разкривани работни места в защитената заетост.
[Посочват се работните места, на които ще се назначат лица от целевата група.]
5.7. Информация за конкурсното предложение:
Представете следната информация (максимум 5 страници A4):
5.7.1.

- Целевата група, като посочите броя на наетите лица с множество трайни увреждания (трябва да
бъдат включени минимум 15 лица с множество трайни увреждания), спецификата на
заболяванията им, степента на намалена работоспособност, възраст. Делът на наетите лица с
множество трайни увреждания на заетите хора в Центъра за защитена заетост не трябва да е помалък от 50 на сто от средносписъчния състав.

5.7.2.

- Причините за избора на конкретните лица от целевата група, като ги обвържете с конкретните
им потребности от минимален пакет подкрепящи услуги и от допълнителни персонални
подкрепящи услуги (когато е приложимо).

5.7.3.

- Длъжностните характеристики на работните места на целевата група, на които ще се
назначат/преназначат лица от целевата група. Посочват се служебните задължения, които трябва
да се изпълняват на конкретното работно място.

5.7.4.

- Квалификационните умения и способности на лицата с увреждания и тяхното съответствие на
дейностите, които те ще изпълняват, като се даде и оценка на възможността те да се справят с
тях, когато е приложимо.
- Продължителността на дневното работното време, през което ще се изпълняват определените в
длъжностната характеристика задължения по отделни работни места.

5.7.5.

- Необходимостта от извършване на строително-монтажни работи и изграждане на достъпна
архитектурна среда, където е приложимо. Във връзка с това се привеждат необходимите
аргументи и доказателства за наложителността от извършване на предвидените последователни
дейности и операции, които се обвързват с конкретните потребности на лицата от целева група.
- Собствеността на обекта, където ще се извършат строително-монтажните работи по
осигуряване на достъп.
- Описание на състоянието на обекта (помещението/помещенията), където ще се извършват
строително-монтажните работи за осигуряване на архитектурен достъп и необходимостта от
изготвяне и одобряване на проекти и становища, издаване на разрешения, когато е приложимо.

5.7.6.

- Необходимостта от придобиване на материално-техническо оборудване, гарантиращо
придобиването на професионални умения на лицата от целевата група.
- Посочва в каква степен всеки отделен самостоятелен актив е целесъобразен, оправдан и
наложителен от гледна точка на създаването на подходящи работни условия за защитената
заетост на лицата от целевата група и съобразно техните увреждания.

5.7.7.

Описание на предоставяния минимален и допълнителен (когато е приложимо) пакет от
персонални подкрепящи услуги, свързани с конкретните работни места, които да подпомагат
създаването и поддържането на защитената заетост, включващ:
- Оценка на професионалната пригодност;
- Трудово наставничество;
- Психологическа подкрепа;
- Медицински услуги;
- Услуги по придобиване на професионални умения в съответната област на икономическа
дейност на ЦЗЗ;
4
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- Финансови стимули за наетите хора с множество трайни увреждания. Средствата за финансов
стимул не могат да надвишават 50% от минималната работна заплата за страната за всяко едно
от тях. Размерът на отпуснатите средства за финансовите стимули се определя ежемесечно и в
съответствие със сключените трудови договори с наетите хора с множество трайни увреждания;
- Осигуряване на трудово посредничество и подпомагане на хората с множество трайни
увреждания за намиране и започване на работа в специализирана или обичайна работна среда.
- Представяне на предварителни договори с работодатели за наемане на хора с множество трайни
увреждания.
- Осигуряване на транспорт до работното място и обратно;
- Други.
5.7.8.

- Възможността организацията да осигури устойчива защитена заетост за лицата от целевата
група за срок не по-малък от 18 месеца след сключване на договор за финансиране.

5.7.9.

- Възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на проектните дейности за
защитената заетост на лицата с множество трайни увреждания по време на срока договора и
мерките за противодействие и предотвратяване на тези рискове

5.7.10. - Посочете състава, който ще се занимава с администриране на проектното предложение, като
отбележите предвидените длъжности и лицата, които ще ги изпълняват. Отбележете начина на
уреждане на договорните взаимоотношения с административния състав.
5.7.11. - Представете ключовия състав от специалисти за предоставяне на услуги на целевата група,
покриващи дейностите, заложени в проекта и тези, които ще изпълнява всеки ключов
специалист. Отбележете в каква степен доказуемата квалификация и умения на всеки ключов
специалист съответстват на предвидената за изпълнение от него дейност.
5.8. Резюме на очакваните резултати:
Формулират се и се изброяват конкретните резултати, които се очаква да се постигнат с реализацията на
проектните дейности, като се използва подходяща логическа последователност. За всеки резултат се дава
кратка обосновка, посочва се начинът на определянето му, дават се количествени измерители, обвързани
с конкретни срокове. Представянето (последователността на изброяване и/или номериране) на
очакваните резултати трябва да бъде направено по начин, позволяващ проследяването на тяхната връзка
с планираните дейности, представени в точка 5.9.
5.9. Подробно и изчерпателно описание на планираните дейности
5.9.1. При описанието на дейностите се прави връзка и се следва логиката и последователността на
изброяването на формулираните очаквани резултати. Не е допустимо описанието на дейност, за която
не е формулиран очакван резултат! Описанието на всяка дейност започва с отбелязване на нейното
наименование, след което подробно и последователно:
(1) се обосновава потребността от нейното извършване;
(2) се изброяват свързаните с нея разходи и се определят техните размери (без ДДС, освен случаите,
когато кандидатът не е регистриран по Закона за ДДС) въз основа на количества, стойности и
единични цени, взети от специално избрана оферта (оферти) между минимум три актуални оферти;
(3) се обосновава избора на канкретната оферта или на част от нея;
(4) се определя изпълнителят/подизпълнителят на дейността.
5.9.2. Отбелязва се необходимостта от провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки. С
„Х” се отбелязва вярното:
ДА
НЕ

5.10. Продължителност и план-график за действие
Продължителността на проекта не може да бъде по-дълъг от 22 месеца по Компонент 1.
Продължителността на проекта не може да бъде по-кратък от 18 месеца по Компонент 2.
5
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Продължителността на проекта ще бъде ___ месеца.
Месец

Дейност
(пример)

Местоположение
(пример)

Изпълнител
(пример)

Месец 1

Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3

Администрация
Външна организация
Цех 1
Администрация

Ръководител
Екип
Външна организация
Ръководител

Месец 2

План-график на планираните дейности
Дейност

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Дейност 1
Дейност 2
.........
Текущо изпълнение на дейността:
Последен месец за изпълнение на дейността:

X
O

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА
1. Всички точки задължително се попълват освен в случаите, когато дадената точка се отнася за компонент, по който
кандидатът не предвижда изпълнението на дадена дейност. Тогава е допустимо да се отбележи - "неприложимо". Не
се допуска промяна в номерацията и изтриване на непопълнените точки.
2. Задължително се обосновават причините за избор на лица от целевата група, които ще бъдат наети, като се приведат
подходящи аргументи.
3. Определят се и се обосноват очакваните резултати от осъществяване на проекта, които трябва да бъдат
формулирани достатъчно конкретно.
4. Извеждат се индикатори за оценка и проследяване на формулираните конкретни резултати по предходната точка.
5. Описват се лицата с множество трайни увреждания, преки бенефициенти на резултатите от проекта, като се
обосноват причините и основанията за направения избор.
6. Описва се работното място, съгласно длъжностната характеристика на лицето с множество трайни увреждания,
като се прави обективна оценка на неговите квалификационни умения и способността му да се справи с
предвидената длъжност с оглед на ограниченията за упражняване на труд в експертното решение на ТЕЛК, като се
посочи продължителността на работния ден и продължителността на упражнявания труд.
7. Определят се, обосноват и подробно се описват проектните дейности и се посочва връзката на всяка дейност с
конкретни очаквани резултати. За всяка дейност се посочва изпълнител.
8. Количествено се определят разходите, свързани с извършване на всяка дейност, като техният размер трябва да се
основава на данни от избрана оферта, която специално трябва да се посочи в описанието на дейността, за която се
отнася, както и избрания й изпълнител.
9. Предвидените разходи за дейностите се разпределят по разкривани индивидуални работни места. При определяне
на разходите по дейности не се отчита дължимият данък върху добавената стойност освен в случаите, когато
кандидатът не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.
10. Определят се възможните рискове и мерките за тяхното минимизиране или предотвратяване във връзка с
реализацията на проекта.
11. Определя се срокът на изпълнение на дейностите по проекта, който не може да бъде по-дълъг от 22 месеца по
Компонент 1 и не по-кратък от 18 месеца по Компонент 2, в които не се включва срокът, необходим за провеждане
на процедура по Закона за обществените поръчки.
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СУМА
(2 х 3)
4

База за сравнение!

Искани
фин. средства
5

Изпълнител
оферта
Б

ВЕСТНИК

1. Инвестиционните разходи по раздел І не могат да надвишават 35% от общата стойност на проекта.
2. Административните разходи по раздел ІІ не могат да надвишават 10% от общата стойност на проекта.
3. Преките разходи по раздел ІІ не могат да надвишават 55% от общата стойност на проекта.
4. Предложение, в чийто бюджет не може ясно, точно и еднозначно да се разграничат и определят разходите, свързани с планираните
дейности, се оценяват с нула точки.
5. Когато се направи редукция на определените средства в бюджета на оценявания кандидат поради направена грешка и/или
необективно и неправилно направени разчети, с което се извършва намаление на една или няколко бюджетни позиции, водещо до
промяна в структурата на разходите по определените лимити, бюджетът задължително се връща на кандидата за преработка,
която се извършва в 7-дневен срок, като се изготвя нов бюджет, отчитащ възникналите променени обстоятелства.

Бележки:

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ...........

Единична
Количество цена/тарифа
2
3

ДЪРЖАВЕН

Общо разходи по раздел II.

2. Преки разходи
2.1. Разходи за финансови стимули
2.2. Разходи за възнаграждения на
ключови специалисти
2.3.Разходи за командировки на ключови
специалисти
Контролно число - не повече от 55%

II.Текущи разходи
1. Административни разходи
1.1. Разход за …
1.2. Разход за …
Контролно число - не повече от 10%

Мерна
единица
1

48

I.Инвестиционни разходи
( приложимо за Компонент I.)
1. Разход за ….
2. Разход за …
Общо разходи по раздел I
Контролно число - не повече от 35%

А

Наименование
на разхода

Съставете бюджет за цялата продължителност на предложението в съответствие с подробното описание на дейностите
(НЕПОПЪЛНЕНИТЕ РЕДОВЕ СЕ ИЗТРИВАТ! А КОГАТО ДАДЕН РАЗХОД НЕ Е УПОМЕНАТ, СЕ СЪЗДАВА НОВ РЕД!)

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 2

Приложение № 2

С Т Р.
БРОЙ 65
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Приложение № 3

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
№

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

1.

Проектното предложение е представено в изискуемия срок и по един от следните
начини:
(вярното се подчертава)
– на място, в офиса на Агенцията за хората с увреждания;
– чрез лицензиран пощенски оператор;
– по електронен път.

2.

Представени са актът за учредяване на кандидата и удостоверението за актуално
състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на конкурсното предложение.

3.

Документите по т. 2 не са представени, защото кандидатът е вписан в регистри на
Агенцията по вписванията.

4.

Декларация (приложение № 4) е попълнена и с нея кандидатът удостоверява:
– че общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и
текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на
получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година; този
таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и
без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло, или частично със
средства, произхождащи от Европейския съюз (когато е приложимо);
– че не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими
разходи или за същата цел;
– че няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
– че не попада в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия;
– наличието на право на собственост върху сградата или на части от нея, в която/
които ще се извършват строително-монтажни работи (когато е приложимо).
Декларацията е подписана от лицето, представляващо кандидата.

5.

Представени са минимум по 3 актуални оферти или други източници на обективна
информация за всеки от придобиваните активи и получаваните услуги, включени
в бюджета на проекта.

6.

Представен е списък на лицата от целевата група с три имена и ЕГН.

7.

Представено е копие от акта за собственост на сградата или на части от нея при
изграждането на достъп (когато е приложимо).

8.

Представено е копие от договора за наем за минимум 10 години, когато сградата,
където ще се изгражда достъп, и помещението, където ще се извършат строителномонтажни работи, не са собственост на кандидата (когато е приложимо).

9.

Представено е писмено съгласие от собственика за извършване на работите по
изграждане на достъп, където ще се разкрие работно място за лице с увреждания
(когато е приложимо).

10. Представени са длъжностни характеристики за работните места на лицата с трайни
увреждания.
11. Копия от действащите договори за наетите по трудови правоотношения лица от
целевата група (когато е приложимо).
12. Представена е информация за действащи договори с работодатели, за хора с множество увреждания, придобили професионални умения в съответната област на
икономическа дейност на ЦЗЗ (когато е приложимо).
13. Представени са документи, удостоверяващи квалификационните умения на специалистите, извършващи дейности, заложени в проектното предложение (когато е
приложимо).

ДА

НЕ

С Т Р.
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Приложениe № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният .......................................... ,
управляващ и представляващ ...........................
(наименование на
кандидата)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................................... ,
със седалище и адрес на управление .............. ,
кандидатстващ с Проект ....................................
(наименование на проекта
и година)
за получаване на финансови средства от Агенция за хората с увреждания,
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три бюджетни години – двете
предходни и текущата бюджетна година, а ако
се изпълняват дейности по сухопътни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не
надхвърля левовата равностойност на 100 000
евро за период от три бюджетни години – двете
предходни и текущата бюджетна година:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
2. Кандидатът, който представлявам, няма
изискуеми публични задължения към държавата
или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл
в сила:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
3. За конку рсни я проект не са полу чени
финансови средства от дру ги източници за
същите допустими разходи или за същата цел:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
4. Кадидатът, който представлявам, не попада
в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1
от Регламент (EC) № 1407/2013 г.:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
*5. К а н д и дат ът, кой т о п редс та вл я вам, е
собственник на сградата или на части от нея,
в която/които ще се извършват строителномонтажни работи:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
* Приложимо в случаите, когато кандидатстващото
лице желае да получи финансиране за извършване на
строително-монтажни работи.
Запознат съм, че за неверни данни нося
отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република България.
Дата: Декларатор: ...............................
(подпис)
6439

ВЕСТНИК
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АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1295/32-232878
от 9 август 2019 г.
На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за митниците нареждам:
Изменям Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от
4.11.2016 г. (ДВ, брой 94 от 2016 г.), изменена със
Заповед № ЗАМ-1154/32-242605 от 21.08.2018 г. (ДВ,
бр. 74 от 2018 г.) и Заповед № ЗАМ-1759/32-376102
от 27.12.2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.) на директора
на Агенция „Митници“, както следва:
I. Текстът на т. 4 се заменя със следния текст:
„4. Въвеждането/напускането на митническата
територия на Европейския съюз, в частност територията на Република България, на екземпляри
от видовете, посочени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г.
относно защитата на видовете от дивата фауна
и флора чрез регулиране на търговията с тях, да
се осъществява през митническите пунктове, съгласно приложение № 4 към настоящата заповед.“
II. В т. 9 се правят следните изменения:
1. Текстът на т. 9.4 се заличава.
2. Текстът на т. 9.5 се заменя със следния текст:
„9.5. Разпоредбите на т. 9.1, 9.2 и 9.3 се отнасят и за групажни пратки, в които са включени
продукти, свързани с отбраната, и/или изделия и
технологии с двойна употреба, за които се прилагат
разпоредбите и изискванията на ЗЕКПСОИТДУ.“
III. Създава се т. 10:
„10. Поставянето под митнически режим и
декларирането за реекспорт на моторни превозни средства да се извършва в митническите
учреждения по приложение № 10 към настоящата
заповед.“
IV. Текстът на заглавието на приложение № 4
към т. 4 се заменя със следния текст: „Митнически учреждения за въвеждане/напускане на
митническата територия на Европейския съюз,
в частност на територията на Република България, на екземпляри от видовете, посочени в
приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 на
Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране
на търговията с тях“.
V. 1. В т. II на приложение № 5 към т. 5 и 6
текстът „Регламент за изпълнение (ЕC) № 885/2014
на Комисията от 13 август 2014 г. за определяне
на специфични условия, приложими към вноса
на бамя и листа от къри от Индия, и за отмяна
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013“ се
заменя с „Регламент за изпълнение (EС) 2018/1660
на Комисията за налагане на специални условия
за внос на някои храни от неживотински произход
от някои трети държави поради риска от замърсяване с остатъчни вещества от пестициди и за
изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 и отмяна
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 885/2014“.
2. Текстът в бележката под черта се заменя
със следния текст: „Адреси: http://ec.europa.eu/
food/safety/official_controls/legislation/imports/non-
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animal/index_en.htm; http://www.babh.government.
bg / bg / Page/ kontolni_ punktove/index/ kontolni_
punktove“.
VI. В приложение № 6 към т. 7 се заличават
следните митнически учреждения и буквеноцифровият код:
„ТУ към ТД Северна морска 	
BG002000
ТУ към ТД Южна морска 	
BG001000
ТУ към ТД Югозападна
BG005800“.
VII. В заглавието на приложение № 8 текстът
„ , 9.4“ се заличава.
VIII. В приложение № 9 към т. 9.2 и 9.6 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Заличават се следните митнически учреждения и буквено-цифровият код:
„ТУ към ТД Северна морска 	
BG002000
ТУ към ТД Южна морска 	
BG001000
ТУ към ТД Югозападна
BG005800
ТУ към ТД Тракийска 	
BG003000
ТУ към ТД Дунавска 	
BG004000“.
2. Добавят се следните митнически учреждения
и буквено-цифровият код:
„МП Летище Бургас 	
BG001002
МП Пристанище Бургас център 	 BG001007
МП Пристанище Варна-запад 	 BG002002
МП Летище Варна 	
BG002003
МП Пристанище Варна
BG002005
МП Варна – ферибот 	
BG002007
МП Летище Пловдив 	
BG003002
МБ Радиново 	
BG003009
МБ Хасково 	
BG003012
МП Пристанище Русе
BG004006
МП Силистра 	
BG004014
МП Оряхово 	
BG004203“.
ІХ. Създава се приложение № 10 към т. 10:

„ Приложение № 10

към т. 10
Митнически учреждения за поставяне под митнически режим и деклариране за реекспорт на
моторни превозни средства
    Митническо учреждение	 Буквеноцифров код
МП Варна-запад 	
BG002002
МП Пристанище Варна 	
BG002005
МБ Шумен 	
BG002008
МБ Добрич 	
BG002009
МБ Видин 	
BG004211
МБ Разград 	
BG004002
МБ Търговище 	
BG004011
МБ Ловеч 	
BG004304
МП Пристанище Русе 	
BG004006
МП Пристанище Свищов 	
BG004300
МП Силистра 	
BG004014
МП Пристанище Лом 	
BG004205
МП Летище Горна Оряховица 	 BG004303
МП Пристанище Бургас център 	 BG001007
МБ Свободна зона Бургас 	
BG001008
МБ Сливен 	
BG001009
МБ Ямбол 	
BG001010
МБ Казанлък 	
BG003001
МБ Пазарджик 	
BG003004
МБ Свободна зона Пловдив 	
BG003005
МБ Смолян 	
BG003006
МБ Карлово 	
BG003007
МБ Стара Загора 	
BG003008
МБ Радиново 	
BG003009
МБ Свиленград 	
BG003010
МБ Кърджали 	
BG003011
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МБ Хасково 	
1
МБ Летище София 	
МБ Ботевград 	
МБ Драгоман 	
МБ Перник 	
МБ София-запад 	
МБ София-изток 	
МБ Благоевград 	
МБ Гоце Делчев 	
МБ Кулата 	
МБ Кюстендил 	

BG003012
BG005100
BG005801
BG005803
BG005805
BG005807
BG005808
BG005700
BG005701
BG005704
BG005705

Митническото оформяне на дипломатическите
моторни превозни средства се извършва само в
МБ Летище София.“
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г.
(ДВ, бр. 94 от 2016 г.), изменена със Заповед
№ ЗАМ-1154/32-242605 от 21.08.2018 г. (ДВ, бр. 74
от 2018 г.) и Заповед № ЗАМ-1759/32-376102 от
27.12.2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.) на директора
на Агенция „Митници“.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
1

6489

За директор:
Б. Борисов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-499
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и Решение
№ 8263 от 30.12.2014 г. на Aдминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 12018/2013 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлен имот с
идентификатор 29150.6063.30, с. Железница, 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.

6459

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-500
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Боголин, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6460

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-501
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-505
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6461

6465

ЗАПОВЕД № РД-18-502
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-506
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6462

6466

ЗАПОВЕД № РД-18-503
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Годешево, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-507
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6463

6467

ЗАПОВЕД № РД-18-504
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долен, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-508
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Осина, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6464

6468
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-509
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6469
ЗАПОВЕД № РД-18-510
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-513
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Фъргово, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6473
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6471

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-514
от 1 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и Решение
№ 334 от 22.01.2015 г. на A дминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 12320/2013 г., одобрявам кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот
с идентификатор 11394.4264.172, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, област София.
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.

6470
ЗАПОВЕД № РД-18-511
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-515
от 1 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Винарово, община Ново село, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6475

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-512
от 31 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-516
от 1 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Неговановци, община Ново село, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6472
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ЗАПОВЕД № РД-18-517
от 1 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Флорентин, община Ново село, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6477

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-518
от 1 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ясен, община Ново село, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6478

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 254
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
28.10.2019 г. сребърна възпоменателна монета
„Дряновски манастир“ от серията „Български
църкви и манастири“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2019 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени
следните елементи (от ляво надясно): в полукръг
надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; годината на емисията „2019“, под нея емблемата на БНБ
с годината „1879“ върху лентата, отдолу – номиналната стойност „10 ЛЕВА“; вдясно – каноничен
образ на Св. Архангел Михаил.
На обратната страна на монетата е изобразен
манастирският комплекс на Дряновската обител. В полукръг отгоре – надпис „ДРЯНОВСКИ
МАНАСТИР“.
Автор на художествения проект е Михаела
Каменова.

6458

Управител:
Д. Радев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 707
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект „МТТ (метално
табло – трансформатор) 20/0.4 kV, 63 kVA, и кабели
20 kV за захранване на стопански сгради“ в ПИ
201001 в землището на с. Златна нива, община
Каспичан, област Шумен. Новото ел. трасе ще
започне от съществуващ метален стълб № 172
от съществуващ ВЕЛ 20 kV изв. „Лиси връх“, ще
премине през имот 31084.0.99 – общинска публична
собственост, имот 31084.0.113 – общинска публична
собственост, имот 31084.0.124 – общинска публична
собственост, имот 31084.201.1 – частна собственост
(собственост на Веселина Митева), и ще завърши с
нов трафопост, тип МТТ 20/0.4 kV, 63 kVA, с обща
дължина на трасето 135 м, в имот 31084.201.1.
Председател:
А. Ангелова
6405

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1226
от 4 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за външно ел. захранване
до поземлен имот с идентификатор 56126.240.15,
местност Кумли – Мерата, в землището на гр. Петрич през поземлени имоти с идентификатори:
56126.142.12 с НТП – за друг вид застрояване,
частна собственост; 56126.128.50 с НТП – за път от
републиканската пътна мрежа, публична държавна
собственост, и 56126.241.100 с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, публична държавна
собственост, съгласно приложените скица-проект
и регистър на засегнатите имоти, съгласуван от
началника на СГКК – Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
6335

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ЗАПОВЕД № РД-01-483
от 6 август 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 6
и 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал. 2 и чл. 8,
ал. 1 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование и Решение № 527 от протокол № 32
от 30.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Царево,
нареждам:
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1. Закривам „Яслена група“ – 1 бр., в ДГ
„А лен мак“ за деца до 3-годишна възраст с
административен адрес: гр. Царево, община
Царево, ул. Никола Йонков Вапцаров № 24.
2. Откривам от 1.09.2019 г. група „Вариант“ –
1 бр., за деца от 2- до 4-годишна възраст в ДГ
„Ален мак“ с административен адрес: гр. Царево,
община Царево, ул. Никола Йонков Вапцаров
№ 24.
3. Да бъдат осигурени необходимите 2 щатни
бройки за учители и бюджет за нормалното
функциониране на детското заведение.
4. Трудовите правоотношения за гореописаните щатни бройки да бъдат уредени при
условията на КТ.
Кмет:
Г. Лапчев
6337

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-94
от 6 август 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и Решение № 1 по
протокол № 5 от 19.02.2019 г., и Решение № 2 по
протокол № 6 от 28.02.2019 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новообразуваните имоти за местности Тунесец,
к.р. 192, к.р. 201, к.р. 204; Аргата, к.р. 271, к.р.
277, к.р. 320, к.р. 323, к.р. 350; Бобая, к.р. 688;
Белия бряг, к.р. 215 в землището на гр. Велики
Преслав; местност Бобая по КВС, ПИ 000213,
ПИ 000214, ПИ 000221, ПИ 000375 в землището
на с. Осмар; в землището на с. Троица по КВС:
местности Емишенлик, Папунка и Кованлък,
ПИ 0.135 и ПИ 0.139; местност Калугер боаз,
ПИ 5.17; местности Ясака, Овалък, Чакал чалъ,
Могилата, ПИ 019.021, ПИ 019.022, ПИ 019.032,
ПИ 019.033, ПИ 019.034, ПИ 18.4; местности
Костерлик, Кьостерлик, Канарата и Топралък,
ПИ 0.118 и ПИ 0.119; местност Кору бою.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Шумен пред Районния съд – Велики
Преслав, в 14-дневен срок от обнародването
на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Желев
6342

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 437
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 1 от ЗУТ, Заповед № РД-11-156 от 14.03.2019 г.
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на изпълнителния директор на АГКК – София,
за одобряване на кадастралната карта и кадастрални регистри, Решение № 1 по протокол № 7
от 5.07.2018 г. на общинския експертен съвет по
устройство на територията и чл. 3, ал. 1, т. 11
и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – с. Ценово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на кв. 36, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 56а –
с. Долна Студена, община Ценово, област Русе.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – с. Ценово, пред Административния съд – Русе.
Председател:
Г. Георгиева
6396
17. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-75
от 8.08.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-53 от 25.06.2015 г. за обект: Път
III-5004 – Обход на гр. Габрово от км 0+000 до
км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до
км 3+130 – ТРЕТИ ЕТАП от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 – участъци от км 12+140 до км 13+670,
от км 13+750 до км 15+680, от км 15+780 до км
16+460, от км 17+020 до км 17+600, от км 17+800
до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000
до км 3+130, включително реконструкция на
Дюкер ∅ 1400 при км 19+976.80 и реконструкция
на деривация „Козята“ ∅ 600 при км 0+500 на
етапна връзка, подобект: Пътен възел „Дядо
Дянко“ – допълнителни мерки за отводняване,
при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6479
47. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № 74 от 7.08.2019 г.
за: „Разширение на интермодален терминал в
Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ в землищата на с. Злати трап и
с. Кадиево, община „Родопи“, област Пловдив,
с предварително изпълнение при условията на
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чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да
се обжалва в 3-дневен срок от съобщаването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) пред Върховния административен съд
(ВАС). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред ВАС в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
6418
49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-76 от 12.08.2019 г. за обект: „Изграждане на
нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст
„Бургас“, на територията на област Варна – община Ветрино, землището на с. Неофит Рилски,
община Девня, землищата на гр. Девня и с. Падина, община Провадия, землищата на с. Манастир, с. Житница, с. Бозвелийско и с. Бързица,
община Дългопол, землищата на с. Величково,
с. Цонево и с. Дебелец, община Долни чифлик,
землищата на с. Нова шипка и с. Булаир, и
област Бургас – община Руен, землищата на
с. Рожден, с. Рудина, с. Просеник и с. Ръжица,
община Поморие, землищата на с. Бата, с. Страцин и с. Косовец, община Айтос, землищата
на с. Черна могила, с. Мъглен, с. Дрянковец,
община Бургас, землищата на с. Миролюбово, гр. Бургас (кв. Банево) и гр. Българово, с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от съобщаването му чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6492
8. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, ИРМ – Сливен, на основание чл. 253 от ДОПК с постанов лен ие за въ з ла г а не на нед ви ж и м и мо т
№ С190020-091-0000565/5.08.2019 г. възлага на
„Мирамар – консулт“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ
201606633, следния недвижим имот: търговски
обект (магазин) № 7, намиращ се на партер
на жилищна сграда в София, район „Красно
село“, ул. Родопски извор № 30 – 32, вход Б,
със застроена площ 64,64 кв. м, състоящ се от
магазинна част, преддверие и сервизно помещение, при съседи: североизток – склад към
магазин, северозапад – калкан секция „А“, югоизток – офис № 4, югозапад – вътрешен двор,
заедно с приспадаща се 1,843 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху място, върху което е построена
сградата, цялото с площ 2471 кв. м, съставляващо съгласно доказателствен акт за собственост
УПИ IV-402, 403 от кв. 288 по плана на гр. Со-
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фия, местност Бул. България – Мотописта, при
граници: ул. Родопски извор, УПИ V-348, УПИ
VIII, УПИ XVI-406, 407, УПИ XXIX-400, УПИ
XXV-401. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
6423
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изг ра ж дане на „Ж п лини я Софи я – Пловдив,
участък Ихтиман – Септември от км 53+044
до км 63+550, от проект „Модернизация на
железопътната лини я Софи я – Пловдив: ж п
у част ъци Софи я – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Владимир Димитров Лафчийски, наследник
на Екатерина Кирилова Лафчийска, собственик
на имот с № 066099, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6437
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
професионално направление: 2.1. Филология
(Старогръцка литература) – един, за нуждите
на ФК НФ; 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Журналистика – медии
и социални конфликти) – един, за нуждите на
ФЖМК; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медийна
музика) – един, за нуждите на ФЖМК; 3.1. Социология, антропология и науки за културата
(Етнография – Политическа етнология) – един,
за нуждите на ИФ; 2.1. Филология (Български
език – Социолингвистика) – един, за нуждите
на ДЕО; доценти по: професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – история на
българската журналистика) – един, за нуждите
на ФЖМК; 4.6. Информатика и компютърни
науки (Програмиране и алгоритми) – един, за
нуждите на ФМИ; 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един, за нуждите на ФМИ;
3.2. Психология (Психология на развитието в
детска и юношеска възраст) – един, за нуждите
на ФФ; 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – иновации и управление
на знанието) – един, за нуждите на СтФ; 4.1.
Физически науки (Гравитация, Теория на относителността) – един, за нуждите на ФЗФ; главни асистенти по: професионално направление:
2.1. Филология (Английски език – фонетика и
фонология) – един, за нуждите на ФКНФ; 2.1.
Филология (Теория и практика на превода – Старогръцки език) – един, за нуждите на ФКНФ;
2.1. Филология (Практически хинди) – един, за
нуждите на ФКНФ; 2.2. История и археология
(История на Япония) – един, за нуж дите на

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

ФКНФ; 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (Японско общество и култура) – един,
за нуждите на ФКНФ; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление
на п убличните ком у никации, убеж даване и
влияние) – един, за нуждите на ФЖМК; 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Журналистика – телевизия) – един, за
нуждите на ФЖМК; 4.5. Математика (Математически анализ) – един, за нуждите на ФМИ;
1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обу чението по физическо възпитание
и спорт) – един, за ну ж дите на ДИ У У; 1.2.
Педагогика (Начално образование) – един, за
нуждите на ДИУ У, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски“. Документи се подават в
ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар
Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно
време – от 15 до 17 ч.
6208
10. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, обявява конкурс
в област на висше образование 7. Здравеопаз
ване и спорт, професионално направление 7.2.
Дентална медицина, за заемане на академичната
длъжност доцент – двама по научната специал
ност „Дента лна, ора лна и лицево-челюстна
хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална,
орална и лицево-челюстна хирургия“: 1. един за
развитие на преподаването на английски език;
кандидатите за това място трябва да отговарят
на следните изисквания: да имат завършена
магистратура по „Дентална медицина“; да имат
защитена дисертация по съответната научна
специалност; да имат придобита специалност по
„Орална хирургия“; да имат опит в практическо
и лекционно преподаване на студенти, обучаващи
се на английски език; 2. един за Клиниката по
лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД – на цяла щатна длъжност в
клиниката; кандидатите за това място трябва
да отговарят на следните изисквания: да имат
защитена дисертация по съответната научна
специалност; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна
хирургия“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. С правки и документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до
12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
6433
97. – На ц иона л н и я т военен у н и верси т е т
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент от област на висшето образование 9. Сиг у рност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна
специалност „Организация и управление на
въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра
„Артилерия“ във факултет „Артилерия, ПВО
и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Условията
на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-690
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от 30.07.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: https://www.mod.bg/
bg/doc/zapovedi/2019/20190730_OX690.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, тел. за
контакти: 062/618 832.
6332
98. – На ц иона лни ят военен у ниверси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените
сили“, за военнослужещ в катедра „Противовъздушна отбрана“ във факултет „Артилерия, ПВО
и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Условията
на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-690
от 30.07.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: https://www.mod.bg/
bg/doc/zapovedi/2019/20190730_OX690.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, тел. за
контакти: 062/618 832.
6333
91. – Институтът по земеделие – Карнобат,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент в професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Селекция
и семепроизводство на културните растения“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие
в конкурса се представят в Селскостопанската
академия – София, ул. Суходолска № 30, София
1373, тел. 02/8127560.
6336
66. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Кюстендил, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на
урбанизираната територия на с. Падала, община
Рила, област Кюстендил, без територията на
поземлените имоти, за които има одобрени
кадастрална карта и кадастрални регистри със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил.
6431
11. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на
чл. 29, ал. 8 от ЗОС във връзка с § 23, ал. 2
от ПЗРЗИДЗОС е издадена Заповед № СОА19РД40-80 от 17.06.2019 г. на кмета на Столична
община, с която е обезсилена Заповед за отчуждаване № РД-40-20 от 13.07.2010 г. на кмета на
Столична община на реална част от ПИ с пл.
№ 1550, отреден за улица между кв. 19, 20, 25,
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м. Витоша ВЕЦ Симеоново, район „Лозенец“,
София, с площ на частта 1160 кв. м, при граници по скица – североизток – кв. 19, юг – улица,
запад – кв. 25 и кв. 20, север – улица, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план.
Собственикът Младен Димитров Божилов не е
намерен на настоящия и постоянния му адрес
на територията на Република България.
6393
19. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрeн работен инвест иционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 3
от 29.07.2019 г. на основание чл. 148, ал. 1, 3 и
4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на
обект: „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ
110 kV Лонгоза“, състоящо се във вграждането
на три нови носителни стълба, които попадат
в съществуващата ос на електропровода (един
попадащ в ПИ с идентификатор 67800.46.12 по
КККР на гр. Созопол, община Созопол, и два
попадащи в ПИ с идентификатор 10731.160.6 и
ПИ с идентификатор 10731.31.5 по КККР на с.
Веселие, община Приморско). Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215
от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6339
1. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 94 от 8.08.2019 г. за обект:
„Разширение на буферен резервоар на Летище
Варна“. Строежът попада в имот с идентификатор
00182.307.43 по кадастралната карта на Летище Варна, представляващ УПИ II-43, 28 – „За
Г МС, обсл у ж ващ и сг ра ди, бензиностанц и я,
ТП, автобаза, битово обслужване, паркинг и
озеленяване“, кв. 6 по плана на Летище Варна.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
6416
7. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение
за строеж № 93 от 2.08.2019 г. за строеж: „Реконструкция и промяна на предназначението на
временен терминал за обслужване на пристигащи
и заминаващи пътници (терминал 3) в хангар,
обект с идентификатор 00182.307.39.3 по КК на
Летище Варна“. Строежът попада в имот с идентификатор 00182.307.39 по КК на Летище Варна,
представляващ УПИ II-13, 28 – „За пътнически
терминал, хангар, КПП, временни обсл. сгради,
ТП, озеленяване и паркинги“, кв. 2 по плана
на Летище Варна. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Варна, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
6397
19. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на действащ под-
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робен устройствен план – план за регулация за
ПИ с идентификатори 10447.513.2, 10447.513.10,
10447.513.9, 10447.513.12 и 10447.513.13 по КККР
(до кв. 72) (предвидени за публично мероприятие: улична регулация и технически съоръжения, стълбища и подпорни стени – улица с о.т.
1947-1948-1949-221-1670, ПИ с идентификатор
10447.513.7 по К К К Р (У ПИ І V-2403, к в. 72),
10447.513.8 по КККР (УПИ VІІ-2406, кв. 72) и
ПИ с идентификатор 10447.513.15 по КККР (УПИ
V-БНБ, кв. 62) по подробния устройствен план на
гр. Велико Търново. Проектът се намира в стая
№ 510 в сградата на общинската администрация
Велико Търново. 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.
6428
19. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 111,
взето с протокол № 6/29.07.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, е одобрен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация за трасе на част от главен канализационен
колектор II във връзка с реализация на обект
„Частична реконструкция на канализационен
колектор II, гр. Видин“ – общински обект от
първостепенно значение, с който се предвижда, както следва: урегулиране на част от ПИ
с идентификатор 10971.513.8 и част от ПИ с
идентификатор 10971.513.9 в УПИ III, кв. 76, с
предназначение „За техническа инфраструктура“, като регулационните линии се поставят в
съответствие с имотните граници на имоти с
проектни идентификатори 10971.513.110 и ПИ
10971.513.112; у рег улиране на част от ПИ с
идентификатор 10971.513.78 в УПИ III, кв. 64, с
предназначение „За техническа инфраструктура“, като регулационните линии се поставят в
съответствие с имотните граници на проектен
имот с идентификатор 10971.513.114; урегулиране
на част от ПИ с идентификатор 10971.510.712
и част от ПИ с идентификатор 10971.510.10 в
У ПИ I, к в. 77, с предназначение „За тех ническа инфраструктура“, като регулационните
линии се поставят в съответствие с имотните
граници на имоти с проектни идентификатори
10971.510.354 и ПИ 10971.510.358; урегулиране
на част от ПИ с идентификатор 10971.502.870 в
УПИ XI, кв. 9, с предназначение „За техническа
инфраструктура, озеленяване и паркинг“, като
регулационните линии се поставят в съответствие с имотните граници на проектен имот с
идентификатор 10971.502.1110. При урегулирането
се променят номерата на съществуващите урегулирани имоти, както следва: отпада УПИ II
„За производствена и складова дейност“, кв. 64,
с площ 14 266 м 2 и се образува нов УПИ II „За
производствена и складова дейност“, кв. 64, с
площ 12 956 м 2; отпада УПИ XI, кв. 9, с предназначение „За озеленяване и паркинг“ и се
образува нов УПИ XI, кв. 9, с предназначение
„За тех ни ческа инфраст ру к т у ра, озелен яване и паркинг“. На основание чл. 60, ал. 1 от
А ПК се допуска предварително изпълнение
на решението. Решението подлежи на обжалва-
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не по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6427
37. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на подземен електропровод
с обща дължина 548 м, достигащ до ПИ 174144
в местността Орлино, землище на гр. Сърница.
Проектното трасе на новия електропровод започва от частен трафопост, намиращ се в ПИ
100502 – собственост на „Бари – транс“ – ЕООД,
преминава през общинск и имоти № 001485,
№ 001490 и достига до нов БКТП на границата
с ПИ 174144 в местността Орлино, землище на
гр. Сърница. Проектът се намира в Община
Сърница, Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени предложения,
възражения и искания до кмета на община
Сърница в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6407
38. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект
за подробен устройствен план за линеен обект
извън границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на подземен
водопровод с обща дължина 980 м, достигащ
до ПИ 174144 в местността Орлино, землище на
гр. Сърница. Проектното трасе на водопровода
започва от частен имот 172056, на границата на
който ще бъде изградена шахта с размер 120/80
см, преминава през общински имоти 173001,
000414, 000419, 001484, 001483, 001490 и достига
до водомерна шахта на границата с ПИ 174144
в местността Орлино, землище на гр. Сърница, който следва да бъде захранен. Проектът
се нами ра в Общ ина Сърница, Тех ни ческа
служба, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени предложения, възражения и искания до
кмета на община Сърница в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
6408
99. – Община Троян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1024 от
протокол № 45 от 25.07.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Троян, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за частично изменение на заст роителни я и
регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на
поземлени имоти с идентификатори 73198.504.69,
73198.504.70, 73198.504.71, 73198.504.72, 73198.504.73
и 73198.504.74, за които се образуват УПИ ІV-1090,
1091, 1092 и УПИ V-1087, 1088, 1089 в строителен
квартал 313 по плана на ЦГЧ на гр. Троян, с
цел обособяване на един съсобствен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-69, 70, 71, 72, 73,
74 – „За жилищна сграда с магазини“, в кв. 313
в ЦГЧ в гр. Троян. Квартал 313 се разделя на
два нови квартала – 313 и 425, и се променя
трасето на улица с ОТ 561 – 920 – 921. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2,
стая 30, от 9 до 12 ч. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано
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чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Ловеч.
6406
6. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод
от каптаж „Чоортлян чешме“ до връзка със
съществуващия водопровод от каптаж „Коленез
чешме“ до НВ V 140 куб. м, с. Овчарово, община
Търговище“, засягащ поземлени имоти в землищата на с. Овчарово и с. Търновца, община
Търговище. Информация по проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.
targovishte.bg, линк – Общинска администрация/
Обяви и съобщения/Устройство на територията.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет.
1, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6410
12. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект
за ПУП – план за улична регулация (ПУР) на
улица с о.т. 57 – 58 и план за регулация (ПР)
за УПИ II-130 в кв. 9 по плана на с. Целина,
предвиждащ обособяване на нова улица-тупик с
о.т. 57а – 57б и разделяне на УПИ II-130 на три
УПИ, съответно: УПИ II-130 с площ 905 кв. м,
УПИ IX-130 с площ 867 кв. м и УПИ Х-130 с
площ 995 кв. м в кв. 9 по плана на с. Целина,
област Стара Загора. Проектът може да бъде
разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6417
88. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от
ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на обект: „Кабелна линия, ниско напрежение“,
преминаваща през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.116.244 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на с. Приселци, община Аврен, за присъединяване към
електропреносната мрежа на потребители на
електроенергия, собственици на ПИ с идентификатори 58445.93.642, 58445.93.643 и 58445.93.645
по КККР на с. Приселци, община Аврен, от
БКТП-1 до електромерно табло тип „ТЕПО – ЗМ“
и монтиране на табло тип „ТЕПО – ЗМ“ на
границата на ПИ с идентификатор 58445.93.643,
отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ)
XVII-093063 от квартал 86, намиращ се в местност Трите гьолчета, землище на с. Приселци,
община Аврен. На основание чл. 128, ал. 5 във
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връзка с чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла
на чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) до общинската администрация –
с. Аврен, отдел „Устройство на територията“.
6411
89. – Община с. Хитрино, област Шумен, отдел „Устройство на територията“, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – ПР за отпадане на улична
отсечка ОК 73 – 81, квартали 32 и 33 по плана
на с. Тимарево, като същите се обединяват в
един квартал 33 и УПИ стават: І-123, ІІ-123,
ІІІ-122, ІV (УПИ ХІІІ, кв. 32), V (УПИ ІV-119 и
V в кв. 33), VІ (УПИ І в кв. 32), VІІ (УПИ ІІІ  
в кв. 32), VІІІ (УПИ V в кв. 32), ІХ-120, Х-121,
ХІ-124, ХІІ (УПИ VІ в кв. 32), ХІІІ (УПИ VІІ
в кв. 32), ХІV (УПИ VІІІ в кв. 32) и ХV (УПИ
ІХ в кв. 32). Проектът се намира в сградата
на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6338

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Карнобат, против чл. 11, ал. 1 и чл. 46,
ал. 1 от Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Сунгурларе,
последно изменена и допълнена с решение по
протокол № 48 от 31.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Сунгурларе. Образувано е адм. д.
№ 1514/2019 г. по описа на Административния
съд – Бургас, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.09.2019 г. от 11,30 ч.
6327
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, на разпоредбите
на чл. 57, т. 19 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ардино – в
частта, предвиждаща заплащане на такса за
предоставяне на обществена информация по
електронен път в размер 1 лв. за 1 МВ, приета с
Решение № 441 по протокол № 28 от 17.10.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Ардино. По оспорването е образувано адм.д. № 152/2019 г. на
А дминистративния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.09.2019 г. от 10,30 ч.
6420
Административният съд – Ловеч, 2-ри адм.
състав, призовава Йонка Костова Маринова с
последен адрес гр. Тетевен да се яви в съда на
3.09.2019 г. в 11 ч. като заинтересовано лице
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по адм. д. № 65/2019 г., заведено от СД „Стрелец – РПГ – Христови и Сие“, Тетевен, против
кмета на община Тетевен.
6284
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 375/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната проку рат у ра – Монтана, срещу чл. 7, ал. 1 и 2,
чл. 34 и чл. 42, изр. 2 в частта относно „... или
упълномощено от него лице“ от Наредбата за
опазване на обществения ред, борба с бедствия,
поддържане на чистотата, опазване на околната
среда, комунално-битова дейност и защита на
имуществото на гражданите на територията на
община Якимово, приета с Решение № 69 по
протокол № 06 от 30.03.2012 г. на Общинския
съвет – с. Якимово. Конституирани страни по
делото са: протестираща страна – проку рор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Якимово, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 375/2019 г. е насрочено за 11.10.2019 г. от 10 ч.
6331
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредбата
за придобиване, притежаване и отглеждане на
животни – домашни любимци (кучета и котки),
на територията на община Септември и действия
за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани ку чета и
котки, приета с Решение № 189 от 25.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Септември. По протеста е образувано адм. д. № 766 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.
6421
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 2278 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, по жалба на дружеството
жалбоподател „Рейсър Ауто“ – ЕООД, София,
срещу чл. 24 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Кричим
в частта относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по чл. 35, ал. 1 от
ЗУО за извършване на дейности по „събиране“
и „транспортиране“ на ИУМПС, приета от Общинския съвет – гр. Кричим.
6329
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от А ПК съобщава, че е образу вано адм. д.
№ 2181 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, ХVІ състав, по протест на
Ок ръж ната п рок у рат у ра – П ловдив, п ро т ив
чл. 16, ал. 2, т. 1 – 4, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 34, ал. 1,
чл. 56, ал. 8, чл. 78, ал. 2, пр. 1 и ал. 3, пр. 1
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Съединение.
6399
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от А ПК съобщава, че е образу вано адм. д.
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№ 2077 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, VІІ състав, по протест на
Ок ръж ната п рок у рат у ра – П ловдив, п ро т ив
чл. 9, ал. 1, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1 и 2,
чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и
2, чл. 21, ал. 1 и чл. 50, ал. 2 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Карлово.
6400
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 2184 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Пловдив, VІІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 11,
ал. 8, чл. 26, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 1 и чл. 23,
ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Пловдив.
6401
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, срещу разпоредбите на чл. 21, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 1
в частта „дейностите по събиране“ и „притежаващи разрешително“, чл. 28, ал. 5 в частта
„притежаващи разрешително“ и „събиране и
транспортиране“, чл. 29 в частта „разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 31, ал. 1
в частта „събиране“ и „разрешително“, чл. 32,
ал. 1 в частта „събиране“ и „разрешително“,
чл. 57 и 58 от Наредба № 11 за управление на
отпадъците на територията на община Разград,
приета с Решение № 593 на Общинския съвет – Разград, по който е образувано адм. дело
№ 194/2019 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 8.10.2019 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
6330
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
Административния съд – Сливен, е постъпило
оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, на разпоредбите на: чл. 26, ал. 1 в
частите „събиране“ и „транспортиране“, чл. 28,
ал. 1 в частта „събиране“, чл. 35 и 36 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Твърдица, приета с Решение № 336 от
29.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Твърдица, по което оспорване е образувано адм. дело
№ 261/2019 г. по описа на Административния
съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2019 г. от 14 ч.
6328
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 322/2019 г. по протест на Станчо
Станчев – прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Девин,
приета с Решение № 126 по протокол № 11 от
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17.09.2015 г. на Общинския съвет – гр. Девин, в
нейната цялост, насрочено за 10.09.2019 г. от 14,30 ч.
6402
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на областния
управител на област Хасково, обективирано в
Заповед № АК-04-7 от 24.07.2019 г., срещу чл. 35,
ал. 1 и раздел II „Административни нарушения
и наказания“ на глава 12 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Симеоновград, по което е образувано адм. дело
№ 904/2019 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 30.10.2019 г. от 10 ч.
6394
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпил протест срещу чл. 26, ал. 1
в частта „събиране“ и в частта „транспортиране“;
чл. 28, ал. 1 в частта „събиране“; изцяло чл. 35
и 36 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Стамболово, по който
е образувано адм. д. № 843/2019 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 30.10.2019 г. от 10,30 ч.
6426
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 213/2019 г.
по описа на ВОС по мотивирано искане на
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, против Лозан Митков Иванов,
ЕГН 8008081723, с постоянен и настоящ адрес:
гр. Белоградчик, ул. Юрий Гагарин № 8, с цена
на иска 211 620,18 лв. и същото е насрочено
за първо открито заседание на 15.11.2019 г. от
10,30 ч., като се иска на основание чл. 74, ал. 1
и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лозан Митков Иванов,
ЕГН 8008081723:
– Лек автомобил, марка Мерцедес, модел 190Е,
рег. № ВН 7388 ВС, рама № WDB 2010241F211085,
двигател № 10296210081343, дата на първа регистрация 1989 г., придобит с договор за покупкопродажба от 7.09.2011 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лозан Митков
Иванов, ЕГН 8008081723:
– Сумите общо в размер 8347 лв., представляващи направени вноски по сметка в левове
с IBAN BG 66 IABG 7496 40 50178500 в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр Лозан
Митков Иванов.
– Сумите общо в размер 153 000 лв., внесени
от трети лица по сметка в левове с IBAN BG 66
IABG 7496 40 50178500 в „Интернешънъл Асет
Банк“ – АД, с титуляр Лозан Митков Иванов.
– Сумата в размер 8417,05 лв., представляваща разликата между внесената сума в брой
и извършените разходи за погасяване на кредит за 2012 г. по сметка № 7955548 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Лозан Митков Иванов.
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– Сумата в размер 9002,60 лв., внесена в брой
и послужила за погасителни вноски по кредит
по сметка № 7955548 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Лозан Митков Иванов.
– Сумата в размер 25 170 лв., внесена от трети
лица и изтеглена от сметка № 7955548 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Лозан Митков Иванов.
– Сумата в размер 3192,25 лв., представляваща разходи за погасяване на задължения по
кредитна карта по сметка № 14472793 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Лозан Митков Иванов.
– Сумата в размер 3491,28 лв., представляваща разходи за погасяване на задължения по
кредитна карта по сметка № 16801120 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Лозан Митков Иванов.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като
предявят своите претенции пред Видинския окръжен съд не по-късно от два месеца от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
6438
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 1-ви състав, на основание чл. 76, ал. 1
от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано
гр.д. № 16159/2018 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Метин Мехмед
А хмед, ЕГН 7211122401, с постоянен адрес:
София, ж.к. Люлин, бл. 220, вх. А, ет. 8, ап. 16,
и Светослава Георгиева Балд ж ийска-А хмед,
ЕГН 8201126499, с постоянен адрес: София, ж.к.
Люлин, бл. 220, вх. А, ет. 8, ап. 16, за отнемане
на имущество на обща стойност 107 598,44 лв.,
описано както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Метин Мехмед
Ахмед, ЕГН 7211122401, и Светослава Георгиева
Балджийска-Ахмед, ЕГН 8201126499:
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел Е 320,
peг. № СА 8645 СК, рама № WDBUF65J03A076898,
двигател № 11294931324871, с дата на първоначална регистрация 31.12.2003 г. Пазарната стойност
към настоящия момент е 11 900 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 г е н “,
моде л „П ас ат “, р ег. № С А 9 381 Т Х , р а м а
№ WVWZZZ3BZ3P453286, двигател № AVF403048,
с дата на първоначална регистрация 26.05.2003 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е
4900 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Метин
Мехмед Ахмед, ЕГН 7211122401, и Светослава
Георгиева Балджийска-Ахмед, ЕГН 8201126499:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел Ц 180, рег. № СВ 3931
А А , ра ма № W DB2 02 02 02F 954112 , д ви гат ел
№ 11194522109954, с дата на първоначална регистрация 9.06.2000 г.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № СА 0295
НМ, рама № W V WZZZ3AZRE016929, двигател
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№ ABS633451, с дата на първоначална регистрация 6.07.1994 г.
Сумата в размер 3400 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 300 Е, рег. № СА 2631
АТ, ра ма № W DB12 4 03 01B275719, д ви г ат е л
№ 10398312213916, с дата на първоначална регистрация 22.06.1990 г.
Су мата в размер 620 0 лв., представл яващ а п а з арн ат а с т ой но с т н а лек а в т омо би л
марка джип „Гранд Чероки“, рег. № СА 8893
Н Т, рама № 1J4GW B842X Y50 0 098, двигат ел
№ VM73B01065, с дата на първоначална регистрация 9.04.1999 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Метин Мехмед
Ахмед, ЕГН 7211122401:
Сумата общо в размер 20 лв., представляваща
равностойността на 2 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв. от „Дикме – 49“ – ЕООД,
ЕИК 202057379.
Сумата в размер 4889,58 лв., представляваща направена вноска през 2015 г. по сметка
(разплащателна) IBAN BG 93 ВШВ 9888 4444
4377 00 в евро, открита на 6.10.2015 г. с титуляр
Метин Ахмед.
Сумата в размер 1481,01 английски лири с
левова равностойност 3210,13 лв., представляваща извършен превод по системата MoneyGram
от Великобритания с наредител Yumer Hasan
Hashim.
Сумата в размер 9779,15 лв., изтеглена на каса
по сметка (свободен депозит) IBAN BG 25 FINV
9150 2016 4568 22 в евро, открит на 23.03.2015 г.
с титуляр Метин Ахмед, внесени от Светослава
Георгиева Балджийска.
Сумата в размер 1330 лв., погасителни вноски
по сметка (разплащателна с кредитна карта)
IBAN BG 27 FINV 9150 10BG NBER KF в левове,
открита на 13.10.2016 г. с разрешен лимит до
3000 лв. с титуляр Метин Ахмед.
Сумата в размер 2412 лв., прехвърлена от
сметка IВAN BG 25 FINV 9150 2016 4568 22 c
титуляр Метин Ахмед.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Светослава Георгиева
Балджийска-Ахмед, ЕГН 8201126499:
Сумата в общ размер 733,62 лв., представляваща направени погасителни вноски по договор
за паричен кредит с № PLUS-01189319.
Сумата в общ размер 3262,09 лв., представляваща направени погасителни вноски по договор
за паричен кредит с № PLUS-01225546.
Сумата в общ размер 29 624,08 лв., представл яваща извършени вноск и от т и т ул я ря
в периода ноември 2008 г. до 2015 г. вкл. по
сметка (спестовен влог) IBAN BG 73 BPBI 7942
4496 7206 01.
Сумата в общ размер 481,55 лв., представляваща начислени лихви по сметка (спестовен
влог) IBAN BG 73 BPBI 7942 4496 7206 01 в евро.
Сумата в размер 3911,66 лв., представляваща
направена вноска през 2015 г. по сметка (разплащателна) IBAN BG 93 BUIB 9888 4444 4356
00 в евро.
Сумата в размер 977,92 лв., представляваща
направена вноска от Светослава Ахмед през
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2015 г. по сметка (спестовен влог) IBAN BG 79
PIRB 9170 4605 4555 68 в евро.
Сумата в общ размер 66,29 лв., представляваща сума от извършени преводи от трети лица
през 2011 г. и 2016 г. по сметка (разплащателна)
IBAN BG 45 UBBS 8002 1043 4164 20.
Сумата в общ размер 3868,94 лв., погасителни вноски по сметка (разплащателна кредитна
карта) IBAN BG 46 FINV 9150 10BG NOJL BX
в левове.
Сумата в общ размер 9781,13 лв., представляваща извършени вноски по сметка (свободен
депозит) IBAN BG 62 FINV 9150 2016 4568 35
в евро.
Сумата в общ размер 150,30 лв., представляваща начислени лихви по сметка (свободен
депозит) IBAN BG 62 FINV 9150 2016 4568 35
в евро.
Съгласно Определение от 15.05.2019 г. по
гр. дело № 16159/2018 г. по описа на СГС, I ГО,
1-ви състав, съдът определ я т ридесетдневен
срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети
заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върх у им у ществото – предмет
на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гра ж данско дело № 16159/2018 г. по описа на СГС, I ГО, 1-ви състав, е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
15.10.2019 г. от 15 ч.
6436
Софийск и ят г ра дск и с ъд, г р. о тделен ие,
І-18 състав, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от
ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 588 от 8.08.2018 г.
на КПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр.д. № 10878/2018 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Радослав
Георгиев Петров, ЕГН 8706196400, с постоянен
и настоящ адрес: София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин № 310, вх. Б, ет. 2, ап. 26, за отнемане
на имущество на обща стойност 674 318,46 лв.,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радослав Георгиев
Петров, ЕГН 8706196400:
– сумата в размер 1904 лв., представляваща
вноска от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 92 BPBI 7940 10 65224301 в
„Юробанк България“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 1 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радослав Георгиев
Петров, ЕГН 8706196400:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
сума от продажба на дружествени дялове от
капитала на „Радотранс 2009“ – ЕООД, ЕИК
200873049;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
касови вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове № BG 63 PIRB 8069
1603 0695 81 в „Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в размер 147,98 лв., представляваща
касови вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в евро № BG 50 PIRB 8069
1603 0696 21 в „Банка Пиреос“ – АД;
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– сумата в размер 73,50 лв., представляваща
касови вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в щатски долари № BG 65
PIRB 8069 1603 0696 42 в „Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в размер 97,98 лв., представляваща
касови вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в евро № BG 35 PIRB 9170
1603 0374 76 в „Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в размер 116 820 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице по
разплащателна сметка в левове № BG 20 PIRB
9170 1603 0374 55 в „Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в размер 50 лв., представляваща
касови вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове № BG 97 IABG 7490
10 00547900 в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;
– сумата в размер 550 205 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице по
разплащателна сметка в левове № BG 84 UNCR
7000 1519 4188 77 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Съгласно определение № 17446 от 16.07.2019 г.
по гр.д. № 10878/2018 г. по описа на СГС, І ГО,
18 състав, съдът определя тримесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението,
в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в
делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 10878/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 18 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.01.2020 г.
от 11 ч.
6484

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на пенсионерите – 2004 (СП – 2004)“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (V извънреден конгрес) на 20.09.2019 г.
в 10,30 ч. в Дома за култура „Средец“ – София,
ул. Кракра № 2А, при следния дневен ред: 1.
анализ на състоянието на СП – 2004 след IV
конгрес (юни 2017 г.); 2. приемане на работна
програма на организацията за периода след V
извънреден конгрес; 3. утвърждаване на промени
и допълнения в устава на съюза; 4. утвърждаване
на ръководни органи на организацията.
6424
5. – Политическият съвет на Политическа
партия „Новото време“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от устава на партията свиква редовен Национален
конгрес на партията на 1.10.2019 г. в 14,30 ч.
в гр. А хелой, комплекс „Марина кейп“, при
следния дневен ред: 1. отчет на Политическия
съвет за политическото, организационното и
финансовото състояние на партията; 2. промяна на седалището и адреса на ПП „Новото
време“; 3. промени в устава на ПП „Новото
време“; 4. избор на членове на Политическия
съвет на ПП „Новото време“; 5. избор на членове на Изпълнителното бюро на ПП „Новото
време“; 6. избор на членове на контролния
съвет, финансовия комитет и Комисията по
етика на ПП „Новото време“; 7. избор на лица,
които да отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на ПП „Новото време“;
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8. разни. Процедурните правила за определяне
на правила и норма за номинация и избор на
делегати за конгреса и правилата за номинация на кандидати за членове на Политическия
съвет са одобрени с решение на Политическия
съвет на партията от 10.08.2019 г. На основание
чл. 28, ал. 1 от устава на партията Националният
конгрес е законен и може да приема валидни
решения, ако присъстват повече от половината
от всички делегати. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Националният конгрес
се отлага с един час и ще се проведе при същия
дневен ред с явилите се делегати.
6456
33. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с устава на
сдружението свиква общо събрание на 1.10.2019 г.
в 18 ч. в ОУ „Христо Смирненски“, Пазарджик,
ул. Димитър Петков № 11, учителската стая, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
дружеството и средствата в сметката на УН; 2.
предложение за прекратяване на дейността на
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УН; 3. използване на средствата от сметката на
УН за предстоящия ремонт на малката сграда
на ОУ „Христо Смирненски“ за изграждане на
компютърни кабинети. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6488
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Петнадесет лалета“ – с. Черничево, област Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.09.2019 г.
в 10 ч. в с. Черничево, ул. Стойчо Дамянов
№ 36А, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на СНЦ „Петнадесет лалета“; 2. прием
на нови членове; 3. промени в устава; 4. избор
на управителен съвет; 5. избор на председател
на управителния съвет; 6. избор на контролен
съвет; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
6457

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
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

