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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 129
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам служебно правителство от
12 май 2021 г.:
Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България;
Гълъб Спасов Донев за служебен заместник
министър-председател по икономическите и
социалните политики и служебен министър
на труда и социалната политика;
Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър-председател по обществен ред
и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;
Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление
на европейските средства;
Асен Васков Василев за служебен министър
на финансите;
Георги Великов Панайотов за служебен
министър на отбраната;
Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването;
Виолета Колева Комитова за служебен
министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката;
Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи;
Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието;
Велислав Величков Минеков за служебен
министър на културата;
Асен Петров Личев за служебен министър
на околната среда и водите;
Христо Георгиев Бозу ков за сл у жебен
министър на земеделието, храните и горите;
Георги Георгиев Тодоров за сл у жебен
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката;
Андрей Стефанов Живков за служебен
министър на енергетиката;
Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма;

Андрей Георгиев Кузманов за служебен
министър на младежта и спорта.
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
3003

УКАЗ № 130
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Разпускам Четиридесет и петото Народно
събрание на 12 май 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание
на 11 юли 2021 г.
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
3004

УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 46,
ал. 4 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам, считано от 12 май 2021 г.,
Централна избирателна комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Стоянова Нейкова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Димитър Генчев Димитров
Емил Цветанов Войнов
Росица Борисова Матева
Цветозар Томов Томов
СЕКРЕТАР:
Севинч Османова Солакова
ЧЛЕНОВЕ:
Георги Славчев Баханов
Елка Тодорова Стоянова
Ерхан Юксел Чаушев
Йорданка Цвяткова Ганчева
Красимир Георгиев Ципов
Любомир Недялков Гаврилов
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Любомир Петров Георгиев
Силвия Тодорова Стойчева
Цветанка Петкова Георгиева
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

3005

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 29 април 2021 г.

по конституционно дело № 6 от 2021 г.
Конституционният съд в състав: председател – Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов,
и при участието на секретар-протоколиста
Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 29 април 2021 г. конституционно дело
№ 6/2021 г., докладвано от съдията Красимир
Влахов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата по допустимост
на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд (ЗКС).
Делото е образувано на 19.03.2021 г. по
искане на общото събрание на Гражданската
колегия на Върховния касационен съд за даване
на задължително тълкуване на чл. 5, ал. 1, 2 и
4, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1,
чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията,
както и за произнасяне относно съответствието
на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и
на чл. 7 от Хартата на основните права на
Европейския съюз (ХОПЕС) с възприетото
от Конституцията обяснение на понятието
„пол“, по следните въпроси:
1. Какво е обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално
изражение, различно от биологичното?
2. Как е решен на конституционно ниво
въпросът за баланса между понятието „пол“,
възприето от върховния закон, и правото на
личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията
в аспекта на възможността държавните органи
на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български
гражданин, който се е самоопределил към
пол, различен от биологичния?
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3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3
от Конституцията предимство на чл. 8 от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, съставена в Рим на 4
ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.; обн., ДВ, бр. 80
от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97
от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), и на чл. 7 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз пред обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията на Република
България?
В искането е изложено, че пред общото събрание на Гражданската колегия на
ВКС (ВКС) е образувано тълкувателно дело
№ 2/2020 г. въз основа на определение № 86
от 27.04.2020 г. по гр.д. № 698/2020 г. на състав на Четвърто гражданско отделение за
уеднаквяване на противоречивата практика
на ВКС по следния въпрос: Допустимо ли е
и при какви предпоставки съдът да допусне
по реда на Закона за гражданската регистрация (ЗГР) промяна на данните в съставените
актове за гражданско състояние на молител,
който твърди, че е транссексуален? Посочено
е, че според част от съдебната практика при
несъвпадане на половата идентичност с пола,
вписан в актовете за гражданско състояние,
българският съд следва да признае право на
промяна (актуализиране) на пола, а с това – и
на името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, за
когото в охранителното производство по ЗГР се
установи, че е транссексуален. Това становище
се основава на чл. 8 КЗПЧОС и на практиката на Европейския съд по правата на човека
(ЕСПЧ) по неговото приложение, според която
материалноправните предпоставки за допускане на такава промяна са две: 1. Състояние
на транссексуалност на молителя (медицински
критерий), и 2. Сериозно и непоколебимо
решение за потвърждаване на изпълняваната
психична и социална полова роля, която е
различна от биологичния пол (юридически
критерий). Според това разбиране определянето на пола, името, сексуалната ориентация
и половия живот попадат в личната сфера,
защитена от чл. 8 КЗПЧОС, като правото на
самоопределяне на собствения пол е част от
същността на свободата на самоопределяне,
която държавата е длъжна да зачита. Според
другото становище в практиката българската
национа лна констит у ционна идентичност
налага възприемането на понятието „пол“
единствено с неговото биологично обяснение,
поради което националното законодателство
не урежда материалноправни предпоставки за
промяна на пола, вкл. поради транссексуалност, както и последиците от такава промяна.
Посочва се, че ЗГР допуска промяна на пола в
актовете за гражданско състояние единствено
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при констатиране на невярно вписване на
биологичния пол на българския гражданин
(чл. 38, ал. 4 ЗГР), а в случаите, когато националният закон визира промяна на пола
(чл. 9, ал. 1 от Закона за българските лични
документи, § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за защита от дискриминация), се
имат предвид последиците от вече променен
пол с решение на чужда юрисдикция, което
българската държава е длъжна да зачете.
Според вносителя посоченото противоречие
по тълкувателния въпрос е намерило отражение и в постъпилите по тълкувателното дело
становища на съдилищата.
Уеднаквяването на съдебната практика
по въпроса според изложеното в искането
налага необходимостта от тълкуване на Основния закон и конкретно на разпоредбите
на чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3,
чл. 14, чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 във връзка
с определяне на съдържанието, вложено от
конституционния законодател в понятието
„пол“, като се изясни дали същото има единствено биологично или и психологическо и
социално изражение, което е от обуславящо
значение за преценката дали транссексуалността е самостоятелно основание за промяна на
данните в съставените актове за гражданско
състояние. В същия контекст се иска тълкуване и на чл. 32, ал. 1 от Конституцията
във връзка с въпроса дали правото на личен
живот обуславя задължение на държавата
да зачете последиците от самоопределяне
на гражданина към пол, различен от биологичния. Третият тълкувателен въпрос според
вносителя „налага КС да упражни не само
правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 1, но и
по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията“, като:
1. Изясни дали понятието „пол“ по смисъла
на Основния закон е с по-тясно (ограничено)
съдържание от съдържанието на правото
по чл. 8 КЗПЧОС и на правото по чл. 7 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз (ХОПЕС); 2. Отчете систематиката на
чл. 5, ал. 4 от Конституцията, която според
вносителя обуславя извода, че „никой наднационален правен ред или международноправен
акт, ратифициран и обнародван по конституционен ред, няма предимство пред върховния
закон, който не допуска да му противоречат
другите закони, действащи на територията на
Република България“.
Съдът намира, че искането е направено от
легитимен субект на инициатива по смисъла на
чл. 150, ал. 1 от Основния закон (Решение № 3
от 5.04.2005 г. по к.д. № 2/2005 г.). Предявено
е в писмена форма и е мотивирано, с което са
съобразени изискванията на чл. 17, ал. 1 ЗКС.
Конституционният съд не се е произнасял с
решение или определение за недопустимост
на така направено искане, поради което не е
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налице отрицателна процесуална предпоставка
по чл. 21, ал. 6 ЗКС.
Искането е за задължително тълкуване на
разпоредби от Основния закон, което е правомощие на Конституционния съд по чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията.
Съдът намира искането за допустимо по
отношение на първия въпрос, тъй като Конституцията не дава изрично пряк отговор на
поставеното с него тълкувателно питане, а това
е обусловило различни тълкувания и колебания в правораздавателната практика (според
определения по допустимост от 22.01.2004 г.
по к.д. № 1 от 2004 г., от 16.11.2004 г. по к.д.
№ 9 от 2004 г. и от 8.10.2019 г. по к.д. № 11
от 2019 г., отсъствието на изрична правна
уредба в Конституцията обуславя допустимост на поставения за тълкуване въпрос).
В случая ангажирането на тълкувателната
компетентност на Конституционния съд по
този въпрос е необходимо, тъй като същият
се отнася до реално съществуващ конкретен
правен проблем за съдилищата (Определение
№ 4 от 14.08.2007 г. по к.д. № 9 от 2007 г.,
Определение № 8 от 22.11.2016 г. по к.д. № 17
от 2016 г.). В контекста на сложилата се нееднаква практика относно допустимостта и
предпоставките за уважаване на подадена
пред съд молба за промяна на вписаните в
актовете за гражданско състояние данни на
лице на основание неговата транссексуалност
този проблем се свежда не до признаване или
отричане на правото на лицето да се самоопределя полово по един или по друг начин,
а единствено до обвързаността на държавата
да зачете самоопределянето му към пол, различен от биологичния. Поради това Конституционният съд приема, че тълкувателният
въпрос, който ангажира упражняването на
неговото правомощие по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията, има следното съдържание:
Как следва да се разбира понятието „пол“,
използвано в Конституцията, и има ли то
смисъл, различен от биологичен пол?
Съдът намира за необходимо да отбележи,
че отговорът на така прецизираното тълкувателно питане налага тълкуване само на тези
от посочените от вносителя конституционни
разпоредби, които включват в съдържанието
си понятието „пол“ (чл. 6, ал. 2) или имат
непосредствено отношение към свързан с него
конституционен статус на лицата (чл. 46, ал. 1),
поради което по отношение на останалите
разпоредби на Основния закон искането за
тълкуване следва да бъде отклонено.
По отношение на втория поставен от искателя тълкувателен въпрос („Как е решен
на конституционно ниво въпросът за баланса
между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по
чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на
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възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната
идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от
биологичния?“) Конституционният съд намира
искането за недопустимо, тъй като същият
не поставя самостоятелен конституционно
значим проблем, свързан с тълкувателната
компетентност на съда. Както вече беше
посочено по-горе, в случая тълкуването на
термина „пол“ по смисъла на Конституцията
предполага изясняване на въпроса за обвързаността на държавата от самоопределянето
на лицето към пол, различен от биологичния,
поради което отговорът на втория въпрос се
включва в този на приетия за допустим първи
тълкувателен въпрос.
Съдът намира, че по отношение на третия поставен от вносителя въпрос, насочен
към тълкуване на чл. 5, ал. 4 и чл. 4, ал. 3
от Конституцията чрез изясняване на съотношението им спрямо разпоредбите на чл. 8
КЗПЧОС и чл. 7 ХОПЕС, искането следва
да бъде отклонено като недопустимо. Както
е посочено в самото искане, отговорът на
въпроса (макар и формулиран като тълкувателен) по същество изисква Конституционният
съд да упражни правомощието си по чл. 149,
ал. 1, т. 4 от Конституцията. По отношение
на международните договори проверката за
тяхното съответствие с Конституцията обаче винаги е предварителна – преди тяхната
ратификация. Ноторно е, а е изложено и от
вносителя, че КЗПЧОС е ратифицирана със
закон, приет от Народното събрание на 31 юли
1992 г. (ДВ, бр. 66 от 1992 г.), и е в сила за
Република България от 7 септември 1992 г. В
досегашната си практика Конституционният
съд многократно е тълкувал конституционните права в съответствие с принципите на
международното право в областта на правата
на човека, така както са прокламирани в
КЗПЧОС и другите международни договори, по които Република България е страна
(Решение № 2 от 18.02.1998 г. по к.д. № 15
от 1997 г., Решение № 11 от 30.04.1998 г. по
к.д. № 10 от 1998 г.). Съдът е имал повод да
отбележи (Решение № 8 от 15.11.2019 г. по к.д.
№ 4 от 2019 г.), че „КЗПЧОС, страна по която
са всички държави – членки на ЕС, е интегрирана в националния правен ред, прилага
се пряко и с предимство пред националните
законодателни актове, които є противоречат, и
обвързва националните съдилища и органите
на публичната власт“. След като Конвенцията
е ратифицирана, обнародвана и влязла в сила,
с което е станала част от вътрешното право
на страната (Решение № 7 от 2.07.1992 г. по
к.д. № 6 от 1992 г.), Конституционният съд
съгласно чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията
може единствено да се произнася за съот-
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ветствието на законите с нея (такъв контрол
е упражнен например с Решение № 8 от
11.10.2013 г. по к.д. № 6 от 2013 г., Решение № 6
от 27.03.2018 г. по к.д. № 10 от 2017 г., Решение
№ 5 от 19.04.2019 г. по к.д. № 12 от 2018 г. и
редица други), каквото искане в случая няма.
Съдът би могъл да подложи на тълкуване
разпоредби от Конституцията в светлината
на международното право, и в частност на
КЗПЧОС, но не и да се произнася за съответствието на влязъл в сила международен
договор с Основния закон. В правомощията
на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1 от
Конституцията не се включва и произнасянето за съответствие между конституционните
разпоредби и съюзни правни актове, какъвто
акт е ХОПЕС. Според установената практика
на Съда на Европейския съюз Учредителните
договори създават самостоятелен (автономен)
правен ред, който се интегрира в правните
системи на държавите членки и който националните съдилища са длъжни да прилагат
с предимство пред нормите на вътрешното
право, които им противоречат (Решение № 3
от 5.07.2004 г. по к.д. № 3 от 2004 г., Решение
№ 3 от 21.03.2012 г. по к.д. № 12 от 2011 г.,
Решение № 1 от 28.01.2014 г. по к.д. № 22 от
2013 г.). С изменението на Конституцията
през 2005 г. и приемане на разпоредбата на
чл. 4, ал. 3 бе създадено конституционното
основание за присъединяване на държавата
към ЕС и интегриране на съюзното право в
националната правна система, като преценката
за съответствие на националното законодателство с правото на ЕС е извън компетентността на Конституционния съд (Решение
№ 8 от 30.06.2020 г. по к.д. № 14/2019 г.).
Поисканото упражняване на правомощието
на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 4
от Конституцията предполага преценка за
съответствие с Конституцията на сключен от
Република България международен договор
преди ратификацията му или на съответствие
на закон с общопризнатите норми на международното право или с обвързващ страната
ни меж дународен договор. Ноторно е, че
ХОПЕС не представлява акт на международното право, още по-малко международен договор, по който Република България е страна.
Съдът е имал повод да съобрази (Определение
от 18.06.2019 г. по к.д. № 4 от 2019 г.), че по
силата на чл. 6 на Договора за Европейския
съюз ХОПЕС „има същата юридическа сила
като Договорите”, като на това основание
Хартата е придобила правен статус на първичен източник на правото на Европейския
съюз, наравно с Учредителните договори.
Това обаче не я превръща в международен
договор и не променя правния є характер на
акт на институциите на ЕС във формата на
междуинституционно споразумение. Ето защо
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Хартата на основните права на ЕС не може
да се разглежда като международен договор
по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 4, втората част
на изречението, от Конституцията.
Същевременно Конституционният съд не
само може, но и е длъжен при отговора на
допуснатото до разглеждане искане да съобрази относимата уредба на правото на ЕС,
отчитайки, че посочената конституционна
разпоредба, отваряйки националната правна
система за включване и действието на съюзното право, не предписва неговото отношение
с националния правен ред (Решение № 7 от
17.04.2018 г. по к.д. № 7 от 2017 г.). Във връзка с
това съдът намира за необходимо да отбележи,
че приматът на Правото на ЕС над вътрешното право на държавите членки произтича
от самата му природа и е утвърден изрично в
Декларация № 17 „относно предимството на
правото“ към Договора за Европейския съюз
и Договора за функционирането на Европейския съюз, съдържаща изрична препратка към
релевантната практика на СЕС. Изключение
от очертания в практиката на СЕС примат на
правото на ЕС е възможно в съответствие с
принципа на националната конституционна
идентичност на държава членка, закрепен в
чл. 4, пар. 2 ДЕС, която Конституционният съд
може да защити при тълкуване на Основния
закон в светлината на Правото на ЕС.
Неза виси мо о т г ореиз ложено т о с ъд ът
обръща внимание, че неприкосновеността
на личния и семейния живот, на жилището
и тайната на кореспонденцията, за които се
отнасят чл. 8 КЗПЧОС и чл. 7 ХОПЕС, са
изрично признати и защитени от Конституцията (чл. 32, 33 и 34), което прави малко
вероятна възможността за колизия между
Основния закон и посочените актове в областта на тези права. Поради това също липсва
правен интерес от ангажиране на тълкувателната компетентност на Конституционния
съд (Определение № 8 от 22.11.2016 г. по к.д.
№ 17 от 2016 г.), като при това се има предвид по вече изложените съображения, че по
същество тълкувателното искане по третия
поставен от искателя въпрос е насочено към
упражняване на правомощието на съда по
чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията.
По изложените съображения Конституционният съд намира, че искането на общото събрание на Гражданската колегия на Върховния
касационен съд за задължително тълкуване
на Конституцията следва да бъде допуснато
до разглеждане по същество по отношение на
първия въпрос (само по отношение на непосредствено отнасящите се до него конституционни разпоредби – чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1)
и отклонено като недопустимо – по втория и
третия, както и относно тълкуването на ос-
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таналите посочени от вносителя разпоредби
на Основния закон.
С оглед предмета на делото и на основание
чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
(ПОДКС) съдът приема, че следва да конституира като заинтересувани институции, които
да представят становища по делото, както
следва: Народното събрание, президента на
Република България, Министерския съвет,
министъра на правосъдието, министъра на
здравеопазването, министъра на вътрешните работи, Върховния административен съд,
главния прокурор, Комисията за защита от
дискриминация, Висшия адвокатски съвет и
омбудсмана.
На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС следва
да бъдат отправени покани да предложат становища по предмета на делото: Българската
православна църква, Католическата църква
в България, Мюсюлманското изповедание,
Религиозната общност на евреите в България,
Арменската Апостолическа Православна Света Църква, Съюзът на юристите в България,
Фондация „Български адвокати за правата на
човека“, Българската психиатрична асоциация,
Дружеството на психолозите в България, Българското дружество по генетика и геномика
на човека.
На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС съдът
преценява да покани да дадат писмено правно
мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти от науката и практиката:
чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, проф. д. ю. н.
Цанка Цанкова, проф. д. пс. н. Ваня Матанова, проф. д. пс. н. Йоана Янкулова, проф. д.
пс. н. Людмил Георгиев, проф. д-р Дроздстой
Стоянов, проф. д-р Вихра Миланова, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Даниел
Вълчев, проф. д-р Янаки Стоилов, проф. д-р
Върбан Ганев, проф. д-р Савина Хаджидекова,
проф. д-р Иванка Димова, проф. д-р Роберт
Пенчовски, проф. д-р Станка Маркова, проф.
д-р Дончо Градев, проф. д-р Петър Иванов,
проф. д-р Златислав Стоянов, доц. д-р пс. н.
Румяна Крумова-Пешева, доц. д-р Весела
Стоянова, доц. д-р Зорница Йорданова, доц.
д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова,
доц. д-р Румен Бостанджиев, доц. д-р Велина
Тодорова, доц. д-р Светослав Димов, доц. д-р
Сена Карачанак-Янкова, д-р Невин Фети.
Водим от горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията и чл. 19, ал. 1
ЗКС, Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Допуска за разглеждане по същество искането на общото събрание на Гражданската
колегия на Върховния касационен съд за даване
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на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и
чл. 46, ал. 1 от Конституцията във връзка с
отговор на следния въпрос:
Как следва да се разбира понятието „пол“,
използвано в Конституцията, и има ли то
смисъл, различен от биологичен пол?
Конституира като заинтересувани институции по делото: Народното събрание, президента на Република България, Министерския
съвет, министъра на правосъдието, министъра
на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, Върховния административен съд,
главния прокурор, Комисията за защита от
дискриминация, Висшия адвокатски съвет и
омбудсмана, като им се предостави 30-дневен
срок от уведомяването да представят становище по делото.
Отправя покана до: Българската православна църква, Католическата църква в България,
Мюсюлманското изповедание, Религиозната
общност на евреите в България, Арменската
Апостолическа Православна Света Църква,
Съюза на юристите в България, Фондация
„Български адвокати за правата на човека“,
Българската психиатрична асоциация, Дружеството на психолозите в България, Българското
дружество по генетика и геномика на човека,
които могат да дадат писмени становища
по предмета на делото в 30-дневен срок от
уведомяването и получаването на преписи
от искането и от настоящото определение.
Отправя покана до: чл. кор. проф. д-р
Драга Тончева, проф. д. ю. н. Цанка Цанкова,
проф. д. пс. н. Ваня Матанова, проф. д. пс. н.
Йоана Янкулова, проф. д. пс. н. Людмил Георгиев, проф. д-р Дроздстой Стоянов, проф.
д-р Вихра Миланова, проф. д-р Пенчо Пенев,
проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана
Начева, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р
Янаки Стоилов, проф. д-р Върбан Ганев, проф.
д-р Савина Хаджидекова, проф. д-р Иванка
Димова, проф. д-р Роберт Пенчовски, проф.
д-р Станка Маркова, проф. д-р Дончо Градев,
проф. д-р Петър Иванов, проф. д-р Златислав
Стоянов, доц. д-р пс. н. Румяна КрумоваПешева, доц. д-р Весела Стоянова, доц. д-р
Зорница Йорданова, доц. д-р Мартин Белов,
доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Румен
Бостанджиев, доц. д-р Велина Тодорова, доц.
д-р Светослав Димов, доц. д-р Сена Карачанак-Янкова, д-р Невин Фети, които могат да
дадат писмено правно мнение по предмета на
делото в същия 30-дневен срок от уведомяването и получаването на преписи от искането
и от настоящото определение.
Препис от определението да се изпрати
и на вносителя на искането, на когото се
предоставя възможност в посочения по-горе
срок да представи допълнителни съображения.
Отклонява като недопустимо искането на
общото събрание на Гражданската колегия на
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Върховния касационен съд за тълкуване на
чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32,
ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията, както и
за отговор на следните тълкувателни въпроси:
1. Как е решен на конституционно ниво
въпросът за баланса между понятието „пол“,
възприето от върховния закон, и правото на
личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията
в аспекта на възможността държавните органи
на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български
гражданин, който се е самоопределил към
пол, различен от биологичния?
2. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3
от Конституцията предимство на чл. 8 от
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на
4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.; обн., ДВ, бр. 80
от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97
от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), и на чл. 7 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз пред обяснението на понятието „пол“,
възприето от Конституцията на Република
България?
Определението е подписано с особено
мнение по допуснатото искане от съдиите
Гроздан Илиев и Надежда Джелепова и особено мнение по т. 1 и 2 от съдията Филип
Димитров.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Гроздан Илиев и
Надежда Джелепова
по конституционно дело № 6 от 2021 г.
Подписваме с особено мнение по т. 1 определението от 29.04.2021 г. по настоящото
конституционно дело, с което мнозинството
от съдиите приема, че искането на общото събрание на Гражданската колегия на Върховния
касационен съд за даване на задължително
тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от
Конституцията на Република България във
връзка с отговор на следния въпрос: „Как
следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл,
различен от биологичен пол?“, е допустимо.
Този въпрос, отправен във връзка с тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията, е недопустим. Той се отнася до
разпоредби с ясно и недвусмислено съдържание, по които не се спори и практиката на
Конституционния съд е безпротиворечива, а
това изключва необходимостта от абстрактното им нормативно тълкуване от Конституционния съд в изпълнение на правомощието
му по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията.
Конституционният съд има задължение да
се произнася по искане за тълкуване, когато
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трябва да бъде изяснено двусмислие или да
бъде отстранена неяснота на една или няколко конституционни норми, така че да бъде
осигурено непротиворечивото им прилагане.
В случая това не е така. От прочита на посочените в искането съдебни решения се установява, че отделните състави на ВКС нямат
противоречия в тълкуването и прилагането
на конституционните разпоредби – предмет на
искането за тълкуване, а прилагат противоречиво разпоредбите на Закона за гражданската
регистрация. Уеднаквяването на противоречивата съдебна практика по прилагането на
законите е задължение на ВКС – чл. 124 от
Конституцията. По този въпрос Конституционният съд няма правомощие да се произнася. Липсата на правна уредба в Закона
за гражданската регистрация по проблема,
третиран в искането на общото събрание на
Гражданската колегия на ВКС, не може да
бъде отстранена по тълкувателен път.
По отношение на понятието „пол“, употребено в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, в
искането не са посочени съображения за
необходимостта от тълкуване на конституционната разпоредба. Липсват противоречие
или неяснота относно значението на това
понятие. Нещо повече – то е било предмет
на разглеж дане от Конституционния съд,
който се е произнасял по отношение на разбирането си за това понятие в Решение № 14
от 10.11.1992 г. по к.д. № 14/1992 г., с което е
дадено тълкуване на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. С това тълкуване не е отговорено
на конкретно допуснатия от мнозинството от
съдиите въпрос, но от мотивите на решението
категорично се прави извод, че критерият
„пол“ е изключен от групата социални признаци, които „фактически се придобиват или
изменят в процеса на социалната реализация
на гражданите в обществото“. Разбирането
на понятието „пол“ е конкретно посочено
и в Решение № 13 от 27.07.2018 г. по к.д.
№ 3/2018 г., в мотивите на което е записано,
че конституционният законодател възприема
биологичното обяснение на това понятие като
единственото, включено в него.
Във връзка с горното не може да се приеме, че липсва произнасяне по поставения
от вносителя въпрос. Становището на Конституционния съд по този въпрос, изразено
недвусмислено в посочените две решения,
следва да бъде зачитано от съставите на ВКС
и предвид разпоредбата на чл. 280, ал. 1,
т. 2 ГПК, която гласи, че на касационно
обжалване пред Върховния касационен съд
подлежат въззивните решения, в които съдът
се е произнесъл по материалноправен или
процесуалноправен въпрос, който е решен в
противоречие с актове на Конституционния
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съд на Република България или на Съда на
Европейския съюз.
Следва да се отбележи и това, че изразеното от Конституционния съд становище
относно съдържанието на понятието „пол“ в
Конституцията, макар и да не било конкретно и изрично упоменато в диспозитивите на
цитираните по-горе решения, трябва да бъде
зачитано, доколкото това становище е недвусмислено посочено в решаващите мотиви на
решенията. По повод връзката между мотиви
и диспозитив Конституционният съд е приел,
че тези части на решението не могат да бъдат разделяни, „защото само в своята цялост
и единство те формират задължителния за
всички тълкувателен акт на Конституционния съд“ (Решение № 9 от 28.07.2016 г. по к.д.
№ 8/2016 г.).
По тези съображения подписваме по т. 1
определението с особено мнение.
Конституционни съдии:
Гроздан Илиев
Надежда Джелепова
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Филип Димитров
по конституционно дело № 6 от 2021 г.
Не съм съгласен с определението по конституционно дело № 6/2021 г., с изводите на
мнозинството за недопустимост на втория и
третия въпрос, поставeни от ВКС, по следните
съображения:
1. Върховният касационен съд, упражнявайки правото си да иска задължително тълкуване
на Конституцията, не е ограничен в рамките
на казуса, който е послужил като повод за
това искане. Негово право е да прецени дали
този казус докосва и други въпроси, по които
е налице противоречие в становищата и/или
практиката. Дори когато формулировките са
некоректни или тенденциозни, Конституционният съд може да изтъкне това в мотивите си
по същество и коректно да даде тълкуването
си на конституционните текстове.
2. Действително Върховният касационен
съд е формулирал въпросите далеч от повдигнатия пред него казус (какви са достатъчните
основания, за да се приеме, че едно лице
е променило своя пол), но отговаряйки на
общо формулираните му въпроси, е възможно именно чрез тълкуване по същество да
се изясни необходимостта съдът да изпълни
конституционните си правомощия на преценка
(която би могла да варира според неповторимата индивидуалност на случаите) и да поеме
отговорността, която въпросите му създават
впечатление, че се опитва да избегне. Очевидно
при наличната вече практика на българските съдилища за промяна на пола повечето
конкретни измерения на темата на самия
казус-повод са по-скоро въпрос на обобщение
и унифициране на практиката, отколкото на
конституционно тълкуване, но ако точно по
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това възникват противоречия, тъкмо него би
могъл да изясни Конституционният съд със
задължителното си тълкуване.
3. Допускането за тълкуване само по първия
въпрос обезсмисля самата процедура, защото
в това тълкуване Конституционният текст не
може да направи друго освен да приповтори
очевидното, а именно двата конституционни
текста (чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2), по които
до този момент (извън de lege ferenda публицистични изяви) няма никакви противоречия
в тълкуването или приложението.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 10 МАЙ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2021 г. за изплащане на държавни парични
награди за особени заслуги към българската
държава и нацията

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер
в размер 117 100 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за
осигуряване на средства за мерки, свързани
със заетостта през 2021 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2021 г. в размер до 280 500 лв. за изплащане
на държавни парични награди – за особени
заслуги към българската държава и нацията,
за срок от 3 години за особени заслуги към
българската държава и нацията на 40 лица
в размер на 500 лв. всяка и на 23 лица в
размер на 350 лв. всяка за изключителните
им постижения и за цялостния им принос
в областта на културата.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на създаване и поп ул яризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства,
на българския книжен сектор, библиотеки
и читалища“.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на културата и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
дат ат а на о бнар од ва не т о м у в „ Държ авен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение на
Народното събрание от 25 февруари 2021 г.
за отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската държава
и нацията (ДВ, бр. 18 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

2972

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 10 МАЙ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

2973
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.)
§ 1. В приложение № 7 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Амбулаторна процедура № 26 се изменя
така:
„Амбулаторна процедура № 26
„Амбулаторни хирургични процедури“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура вк лючва
диагностични и лечебни дейности и услуги,
предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния,
налагащи извършването на манипулации и/
или операции със или без анестезия в амбулаторни условия.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на
медицинската специа лност „Ортопеди я и
т равматологи я“, осъщест вявана съгласно
медицински стандарт „Ортопедия и травматология“; от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“; от обхвата на медицинската
специалност „Детска хирургия“; от обхвата
на медицинската специалност „Гръдна хирургия“, осъществявана съгласно медицински
стандарт „Гръдна хирургия“; от обхвата на
медицинската специалност „Неврохирургия“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Неврохирургия“; от обхвата на медицинската
специалност „Лицево-челюстна хирургия“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Лицево-челюстна хирургия“; от обхвата на
медицинската специалност „Урология“, осъществявана съгласно медицински стандарт
„Урология“; и от обхвата на медицинската
специалност „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“, осъществявана съгласно
медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
34.71, 61.0, 62.0, 63.91, 83.02, 83.03, 83.14, 83.5,
83.65, 85.12, 86.22, 86.59, 96.59.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и
услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Извършване на манипулации и/или
операции с малък обем и сложност със или
без анестезия в амбулаторни условия в съответствие с относимите медицински стандарти.
1.4.2. Провеждане на регенеративно лечение с микрографти на комплексни трудно
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заздравяващи рани без обилна секреция и/или
активна инфекция и липса на тежка форма
на артериална недостатъчност на крайниците
(ХАНК ІІІБ – ІV степен) при:
1.4.2.1. диабетно стъпало при компенсиран
захарен диабет;
1.4.2.2. локализирано увреждане на кожата
и/или подкожната тъкан (декубитални рани);
1.4.2.3. термични изгаряния на тялото до
19 % от телесната повърхност;
1.4.2.4. след хирургични интервенции;
1.4.2.5. хронични лезии при болести на
кожата и подкожната тъкан.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и
услуги при приключване на амбулаторната
процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на
процедурата въз основа на:
1.5.1.1. нормален оздравителен процес на
оперативната рана;
1.5.1.2. липса на кървене.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на процедурата,
в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
2. Създава се амбулаторна процедура № 45:
„Амбулаторна процедура № 45
„Диагностика на първични имунни дефицити“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания
по МКБ-10: D47.9, D71, D72.0, D76.1, D80.0,
D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7,
D80.8, D80.9, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,
D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.0, D82.1,
D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D83.0, D83.1,
D83.2, D83.8, D83.9, D84.0, D84.1, D84.8, D84.9,
D89.0, D89.2, D89.9, E31.0, E70.3, E85.0, G11.3,
M04.8, Q89.0.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на
медицинската специалност „Клинична имунология“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Клинична имунология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури:
90.59, 90.98.
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1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение при:
1.4.1.1. чести, повтарящи се остри и хронични инфекции;
1.4.1.2. необикновени (редки) микробни
причинители или опортюнистични инфекции;
1.4.1.3. хронична диария;
1.4.1.4. изоставане в растежа;
1.4.1.5. периодични температурни състояния;
1.4.1.6. левкопения, анормална морфология
на кръвните клетки, тромбоцитопения;
1.4.1.7. съмнение за автоимунно заболяване;
1.4.1.8. повтарящи се абсцеси;
1.4.1.9. повтарящ се остеомиелит;
1.4.1.10. хепатоспленомегалия;
1.4.1.11. кожни лезии (екзема, кожна кандида, обрив, себорея, алопеция и др.);
1.4.1.12. периодични пристъпи на несърбящи
подкожни отоци.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване
на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на
процедурата въз основа на обективни данни
за стабилно общо състояние (клинични/параклинични).
1.5.2. Уточнена диагноза.
1.5.3. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на процедурата,
в т.ч.:
1.5.3.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.3.2. продължаване на лечението, в т.ч.
в болнични условия;
1.5.3.3. рехабилитация;
1.5.3.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.4. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарт „Медицинска
онкология“, съответно „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение,
с възможности за комплексно онкологично
лечение в случаите на доказано онкологично
заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
§ 2. В приложение № 9 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Клинична пътека № 168 се изменя така:
„Клинична пътека № 168
„Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания“

ВЕСТНИК
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1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица със състояния, при
които може да бъдат приложени оперативни
процедури чрез високотехнологична асистирана с робот хирургия в областта на хирургията,
гръдната хирургия, урологията и гинекологичната хирургия.
1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Гръдна хирургия“, осъществявана най-малко на трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Гръдна
хирургия“ (за процедури с кодове 07.82, 32.29,
32.3, 32.4, 33.48, 32.5, 32.6); от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“
(за процедури с кодове 07.82, 32.29, 32.3, 32.4,
33.48, 32.5, 32.6, 41.5, 43.5, 43.6, 43.7, 43.91, 45.73,
45.74, 45.75, 45.76, 48.5, 48.63, 50.22, 50.29, 52.51,
52.52, 52.59); от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“ (за процедури с кодове
41.5, 43.5, 43.6, 43.7, 43.91, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76,
48.5, 48.63, 50.22, 50.29, 52.51, 52.52, 52.59); от
обхвата на медицинската специалност „Урология“, осъществявана най-малко на трето
ниво на компетентност съгласно медицински
стандарт „Урология“ (за процедура с код 05.29,
55.4, 55.51, 60.5), и от обхвата на медицинската
специалност „Акушерство и гинекология“ (за
процедури с кодове 68.4, 68.6, 69.9).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури:
05.29, 07.82, 05.29, 32.29, 32.3, 32.4, 33.48, 32.5,
32.6, 41.5, 43.5, 43.6, 43.7, 43.91, 45.73, 45.74, 45.75,
45.76, 48.5, 48.63, 50.22, 50.29, 52.51, 52.52, 52.59,
55.4, 55.51, 60.5, 68.4, 68.6, 69.9.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на
хоспитализацията:
1.4.1. Прием и изготвяне на диагностичнолечебен план.
1.4.2. Диагностика и лечение при:
1.4.2.1. хистологично или цитологично
доказан първичен или метастатичен интраторакален тумор (гръдна стена, плевра, медиастинум и бял дроб) с хирургични показания
за радикална оперативна интервенция според
съответната клинична класификация;
1.4.2.2. хистологично доказан карцином на
кардия и хранопровод в операбилен стадий;
1.4.2.3. при миастения гравис и/или тумори
на тимуса;
1.4.2.4. при тумори на заден медиастинум – невриноми;
1.4.2.5. хистологично доказан карцином на
дебелото и правото черво;
1.4.2.6. хистологично доказан карцином
на стомаха;
1.4.2.7. хистологично доказан карцином на
панкреаса или установен такъв чрез КАТ/МРТ
с контраст и/или РЕТ/СТ и/или резултати
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от туморни маркери при типична клинична
картина за заболяването;
1.4.2.8. хистологично доказан карцином на
черен дроб или установен такъв в 1-ви, 4-ти
или 8-и сегмент в близост до големи съдове
чрез изследвания с КАТ/МРТ с контраст и/или
РЕТ/СТ и/или гама-камера и/или резултати
от туморни маркери при типична клинична
картина;
1.4.2.9. КТ/ЯМР данни за злокачествено
новообразувание на слезката;
1.4.2.10. хистологично доказан карцином
на простатата стадий Т1, Т2;
1.4.2.11. хистологично доказани злокачествени новообразувания на маточната шийка,
маточното тяло, влагалище;
1.4.2.12. злокачествени тумори на маточните
тръби и яйчниците, доказани клинично или
с методите на образната диагностика;
1.4.2.13. други злокачествени и доброкачествени тумори на женските полови органи при
жени с индекс на телесна маса (ИТМ) > 35;
1.4.2.14. злокачествени забол явани я на
бъбрека, бъбречното легенче и уретера, доказани клинично или с методите на образната
диагностика.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на
болничното лечение въз основа на обективни
данни за стабилно общо състояние (клинични/
параклинични) и:
1.5.1.1. липса на фебрилитет (над 37,5 градуса) през последните 48 часа;
1.5.1.2. липса на значими субективни оплаквания;
1.5.1.3. спокойна оперативна рана;
1.5.1.4. липса на патологични процеси в
областта на операцията;
1.5.1.5. възстановена микция и дефекация.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на
лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на
доказано онкологично заболяване.
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2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
2. Създава се клинична пътека № 267:
„Клинична пътека № 267
„Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с отрицателен PCR тест и
остатъчни проблеми за здравето след проведено активно болнично лечение от COVID-19
(заболяване по МКБ-10: U07.1, U07.2).
1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури:
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 93.07, 93.09;
1.3.2. основни терапевтични процедури:
00.09, 93.11, 93.12, 93.13, 93.16, 93.17, 93.18, 93.19,
93.21, 93.22, 93.23, 93.27, 93.28, 93.29, 93.31, 93.32,
93.33, 93.34, 93.35, 93.36, 93.38, 93.39, 93.59, 93.81,
93.83, 93.89, 93.94, 99.27, 99.29, 99.82, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на
хоспитализацията:
1.4.1. Прием и изготвяне на индивидуална
рехабилитационна програма и програма за
грижи.
1.4.2. Физикална терапия, рехабилитация
и специализирани грижи при:
1.4.2.1. пациенти с у точнена диагноза,
преминали периода на активно лечение от
COVID-19 в лечебни заведения за болнична
помощ в рамките на до 3 месеца след дехоспитализация, при които са изчерпани възможностите на активното лечение на основното
заболяване, усложненията и придружаващите
заболявания;
1.4.2.2. наличие на остатъчни явления (кардиоваскуларни, белодробни, невромускулни,
неврологични нарушения; ограничение във
функционалния капацитет), представляващи
проблеми за здравето на пациента и чието
разрешаване не може да се осъществи в извънболнични и/или домашни условия;
1.4.2.3. стабилизирано соматично и неврологично състояние на пациента – с данни за
стабилни хемодинамика и дихателна функция;
с компенсирана сърдечна, бъбречна и чернодробна функция, или до I стадий на сърдечна, бъбречна и чернодробна недостатъчност,
без данни за или с компенсиран анемичен
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синдром; без нарушения в кръвосъсирването;
без необходимост от хирургична обработка
на декубитални рани; без данни за активно
възпаление на различни органи и системи;
без усложнения, изискващи активно лечение и
консултации със специалисти по кардиология,
пневмология и фтизиатрия и др.
1.4.3. Здравни грижи.
1.4.4. Обучение на близките за осигуряване
на грижи в домашна среда.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние
на пациента и медицинско заключение за
липса на медицински риск от приключване
на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние
(клинични/параклинични), възстановяване
на функционалната и двигателна активност
в обем, преценен от лекуващия лекар и в
зависимост от състоянието, и изпълнение на
диагностичната и плануваните в рехабилитационната програма терапевтични процедури.

ВЕСТНИК
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1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. последваща рехабилитация в болнични/извънболнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн.,
ДВ, бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 27
от 2018 г.; изм. с Решение № 3549 на ВАС на
РБ от 2018 г. – бр. 29 от 2018 г.; изм., бр. 2 от
2019 г.) се правят следните допълнения:
1. В приложение № 8 към чл. 20, ал. 1
„Списък на заболяванията, при които децата
подлежат на диспансеризация“ след ред:

„
Е10.2
Е10.3
И нсул и ноза виси м
Е10.4
захарен диабет
Е10.5
Е10.9

„

Инсулинозависим
Инсулинозависим
Инсулинозависим
Инсулинозависим
Инсулинозависим

захарен
захарен
захарен
захарен
захарен

диабет
диабет
диабет
диабет
диабет

с бъбречни усложнения
с очни усложнения
с неврологични усложнения
с периферни съдови усложнения
без усложнения

“

се добавя ред:

E11.2
E11.3
Неинсулинозависим E11.4
захарен диабет
E11.5
E11.6
E11.9

Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим

захарен
захарен
захарен
захарен
захарен
захарен

диабет
диабет
диабет
диабет
диабет
диабет

с бъбречни усложнения
с очни усложнения
с неврологични усложнения
с периферни съдови усложнения
с други уточнени усложнения
без усложнения

“
2. В приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 „Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация“ след ред:
„
Е10.2
Е10.3
И нсул и ноза виси м
Е10.4
захарен диабет
Е10.5
Е10.9

„

Инсулинозависим
Инсулинозависим
Инсулинозависим
Инсулинозависим
Инсулинозависим

захарен
захарен
захарен
захарен
захарен

диабет
диабет
диабет
диабет
диабет

с бъбречни усложнения
с очни усложнения
с неврологични усложнения
с периферни съдови усложнения
без усложнения

“

се добавя ред:

E11.2
E11.3
Неинсулинозависим E11.4
захарен диабет
E11.5
E11.6
E11.9

Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим
Неинсулинозависим

захарен
захарен
захарен
захарен
захарен
захарен

диабет
диабет
диабет
диабет
диабет
диабет

с бъбречни усложнения
с очни усложнения
с неврологични усложнения
с периферни съдови усложнения
с други уточнени усложнения
без усложнения

“

До навършване
на 18-год и ш н а
възраст

До навършване
на 18-год и ш н а
възраст

До навършване
на 18-год и ш н а
възраст

До навършване
на 18-год и ш н а
възраст

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести
на обмяната
или педиатрия

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести
на обмяната
или педиатрия

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести
на обмяната
или педиатрия

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести
на обмяната
или педиатрия

Е10.9

Е10.2
N08.3

Е10.3
H28.0

Е10.3
Н36.0

Преглед и
1. Кръвнозахарен 1. 6 месеца при влошеоценка на
профил
но обективно състояобщ к лини2. Гликиран хемо- ние и/или лош гликечен стат ус с
глобин
мичен контрол
насоченост
До 12 пъти 1 месец 3. Триглицериди 2. 3 месеца
към оценка
4. Холестерол
3. 12 месеца
на растежа и
5. HDL-холестерол 4. 12 месеца
развитието и
6 . М и к р о а л б у - 5. 12 месеца
изследване на
минурия
6. 6 месеца
кръвна захар

1. Очни болести
2. Нервни болести или 1. 6 месеца
детска неврология
2. 12 месеца
ЕМГ – след 11 г.в.

1. Очни болести
2. Нервни болести или 1. 6 месеца
детска неврология
2. 12 месеца
ЕМГ – след 11 г.в.

1. Детска нефрология
и хемодиа лиза и ли
нефрология
1. 6 месеца
2. Очни болести
2. 12 месеца
3. Нервни болести или 3. 12 месеца
детска неврология
ЕМГ – след 11 г.в.

Очни болести – след
7-ата година от установяване на заболяването
12 месеца
Нервни болести или
детска неврология
ЕМГ – след 11-годишна възраст
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Преглед и
1 . К р ъ в н о з а х а - 1. 6 месеца при влошеоценка на
рен профил
но обективно състояобщ к лини2. Гликиран хемо- ние и/или лош гликечен стат ус с
глобин
мичен контрол
насоченост
До 12 пъти 1 месец 3. Триглицериди 2. 3 месеца
към оценка
4. Холестерол
3. 12 месеца
на растежа и
5. HDL-холестерол 4. 12 месеца
развитието и
6 . М и к р о а л б у - 5. 12 месеца
изследване на
минурия
6. 6 месеца
кръвна захар

Преглед и
1 . К р ъ в н о з а х а - 1. 6 месеца при влошеоценка на
рен профил
но обективно състояобщ к лини2. Гликиран хемо- ние и/или лош гликечен стат ус с
глобин
мичен контрол
насоченост
До 12 пъти 1 месец 3. Триглицериди 2. 3 месеца
към оценка
4. Холестерол
3. 12 месеца
на растежа и
5. HDL-холестерол 4. 12 месеца
развитието и
6 . М и к р о а л б у - 5. 12 месеца
изследване на
минурия
6. 6 месеца
кръвна захар

Преглед и
1 . К р ъ в н о з а х а - 1. 6 месеца при влошеоценка на
рен профил
но обективно състояобщ к лини2. Гликиран хемо- ние и/или лош гликечен стат ус с
глобин
мичен контрол
насоченост
До 12 пъти 1 месец 3. Триглицериди 2. 3 месеца
към оценка
4. Холестерол
3. 12 месеца
на растежа и
5. HDL-холестерол 4. 12 месеца
развитието и
6 . М и к р о а л б у - 5. 12 месеца
изследване на
минурия
6. 6 месеца
кръвна захар

3. В приложение № 12 към чл. 22, ал. 1 „Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца“ след ред:
14
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Преглед и
оценка на
о б щ к л и н ичен статус с
насоченост
До 2 пъти 6 месеца
към оценка
на растежа
и развитието
и сърдечни я
статус, АН

1. Л и п и д ен п р о фил
2. АСАТ
3. АЛАТ
4. Креатинин
1 – 5. 12 месеца
5. Пикочна кисе- 6. 6 месеца
лина
6. Гликиран
хемоглобин

2922

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести на
обмяната

До нав ъ р ш ване на
18 - г о д и ш н а
възраст

Е10.5
I79.2

Преглед и
1. 6 мес еца п ри
1. Кръвнозахарен
оценка на
в ло ш е н о о б е к т и в профил
общ к линино състояние и/
2. Гликиран хемочен стат ус с
и л и лош гл и кем иглобин
насоченост
чен контрол
До 12 пъти 1 месец 3. Триглицериди
към оценка
2. 3 месеца
4. Холестерол
на растежа и
3. 12 месеца
5. HDL-холестерол
развитието и
4. 12 месеца
6. Микроалбуизследване на
5. 12 месеца
минурия
кръвна захар
6. 6 месеца

Преглед и
1. Кръвнозахарен 1. 6 месеца при влооценка на
профил
шено обективно съсобщ к лини2. Гликиран хемо- т оя н ие и/и л и лош
чен стат ус с
глобин
гликемичен контрол
насоченост
До 12 пъти 1 месец 3. Триглицериди 2. 3 месеца
към оценка
4. Холестерол
3. 12 месеца
на растежа и
5. HDL-холестерол 4. 12 месеца
развитието и
6 . М и к р о а л б у - 5. 12 месеца
изследване на
минурия
6. 6 месеца
кръвна захар

“

“

Министър:
Костадин Ангелов

Де т ск а ен док ри но логия и болести на
обмяната (в слу чай
че наблюдението се
осъществява от специалист по ендокри- 12 месеца
нология и болести на
обмяната);
Детска кардиология;
Детска нефрология и
хемодиализа

Съдова хирургия/ангиология или хирургия/детска хирургия
(Доплерова сонографи я на ар терии и
12 месеца
вени)
Очни болести
Де т ск а невр олог и я
или нервни болести
(ЕМГ – след 11 г.в.)

1. Детска неврология
или нервни болести 1. 6 месеца
(ЕМГ – след 11 г.в.) 2. 12 месеца
2. Очни болести

ДЪРЖАВЕН

Е11.2
Е11.3
Е11.4
E11
Е11.5
Е11.6
Е11.9

„

До нав ъ р ш ване на
18 -г о д и ш н а
възраст

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести
на обмяната
или педиатрия

се добавя ред:

До нав ъ р ш ване на
18 -г о д и ш н а
възраст

Де т с к а е н док ри но ло гия и болести
на обмяната
или ендок ри нолог и я
и болести
на обмяната
или педиатрия

Е10.4
G73.0,
Е10.4
G99.0,
E10.4
G59.0,
E10.4,
G63.2
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите,
методиката и реда за атестиране на съдия,
председател и заместник-председател на съд
(ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „към всички съдии, с
изключение на съдиите и председателите на
Върховния касационен съд и Върховния административен съд“ се заменят с „във всички
случаи на атестиране на съдии, предвидени
в Закона за съдебната власт“.
§ 2. В чл. 9, т. 1 се изменя така:
„1. предварително: за тригодишен период
от назначаването на длъжност съдия – при
участие в конкурс или при предложение за
повишаване в ранг;“.
§ 3. В чл. 9 т. 3 се изменя така:
„3. периодично – за 5-годишен период от
атестирането за несменяемост на съдия, на
административен ръководител и на заместник
на административен ръководител;“.
§ 4. В чл. 9, т. 4 се правят следните изменения и допълнения: заличават се думите
„извършва се“, думата „три“ се заменя с „пет“
и след думите „когато има“ се добавя „правен“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „неравностойно“ се заменя с „различно“.
2. Създава се изречение второ: „В тези
случаи атестирането се провежда за период,
през който атестираният е работил реално в
органи на съдебна власт, но не по-малко от
две години.“
3. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 22 думата „очертава“ се заменя
с „определя“.
§ 7. В чл. 33 т. 4 се изменя така:
„4. поощрения, влезли в сила дисциплинарни наказания и заповеди по чл. 327 ЗСВ през
периода, за който се извършва атестирането,
освен ако фактическите основания за тях не
са били основание за намаляване на оценката
по друг критерий.“
§ 8. В чл. 34 т. 1 се отменя.
§ 9. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Показателите по специфичния
критерий в чл. 22 съобразно спецификата
по отделните материи са: брой потвърдени,
обезсилени, изцяло или частично отменени
съдебни актове, прекратените, възобновени и
недопуснати до касационно обжалване актове
в периода на атестиране, спрямо общия брой
върнати от инстанционен контрол съдебни
актове в същия период.“
§ 10. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. общ брой и вид на делата за разглеждане от съдията през периода на атестиране,
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висящи от предходен период, новообразувани
и върнати за ново разглеждане, отчетени към
началото на атестационния период:“.
2. В началото на т. 2 се добавя думата „Общ“.
3. Създава се т. 2.1:
„2.1. обявени за решаване от делата по т. 2:
а) до три месеца;
б) от три до шест месеца;
в) от шест месеца до една година;
г) над една година;“.
4. В т. 3 след думата „акт“ думите „или
обявяване на делото за решаване (независимо
дали са изготвени решението/мотивите)“ се
заменят със „с който приключва производството“.
5. В т. 3 буква „в“ се изменя така:
„в) постъпили – новообразувани и върнати
за ново разглеждане дела през периода на
атестиране по години;“.
6. В т. 3 буква „д“ се изменя така:
„д) дела с продължителност над една година – по години; свършени в атестационния
период; останали несвършени и причините
за това;“.
7. В т. 4 след думите „до един месец“ се
добавя „до два месеца (само за наказателни
дела с фактическа и правна сложност в хипотезите на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340,
ал. 1, предложение второ от НПК“.
§ 11. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В края на ал. 1 се поставя запетая и се
добавя „както и чрез сравняване и анализ на:“.
2. Създава се т. 1:
„1. съотношението между подлежащите на
обжалване и обжалвани актове;“.
3. Създава се т. 2:
„2. съотношението меж ду общия брой
потвърдени, обезсилени, изцяло или частично отменени съдебни актове, прекратените,
възобновени и недопуснати до касационно
обжалване в периода на атестиране спрямо
общия брой върнати от инстанционен контрол
съдебни актове в същия период.“
§ 12. Член 47 се отменя.
§ 13. В чл. 48, ал. 1 след думите „проверка
на“ се добавя „не по-малко от 5, избрани на
случаен принцип“.
§ 14. В чл. 50, ал. 3 в края след думата
„атестиране“ се поставя запетая и се добавя
„в случаите, когато такова е извършено“.
§ 15. Наименованието на раздел II в глава V се изменя така: „Компетентни органи
при атестиране“.
§ 16. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „хипотезата на
чл. 203, ал. 1, т. 4, буква „в“ ЗСВ“ се заменят
с „в хипотезата на чл. 197, ал. 5, т. 3 от ЗСВ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост и за периодично
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атестиране се прави пред Комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет не по-рано от един
месец преди изтичането на 5-годишния срок.“
3. Алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 се заличават.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Извън случаите на извънредно атестиране атестационният период започва след
приключване на статистическия период от
предходното атестиране независимо от датата
на решението, с което е приета комплексна
оценка от предходното атестиране.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Извънредното атестиране се провежда
за последните 5 години от дейността на атестирания преди решението на Комисията за
атестирането и конкурсите за откриване на
процедура за атестиране. Когато основанието е
участие в конкурсна процедура за повишаване
или преместване, или в процедура за избор
на административен ръководител, 5-годишният период се отчита към обявяването на
решението за същата в „Държавен вестник“.“
§ 17. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Комисията по атестирането и
конкурсите при съдийската колегия на ВСС се
подпомага от помощни атестационни комисии
в съдилищата, които участват при провеждане
на атестирането на съдии и предоставят на
комисията предложение за комплексна оценка.
(2) Помощните атестационни комисии се
състоят от трима редовни членове, един от
които докладчик и един резервен член, и се
избират на принципа на случайния подбор в
съответните съдилища за всяко конкретно
атестиране чрез софт уер, предоставен от
Висшия съдебен съвет.
(3) Членовете на помощните атестационни комисии се избират съобразно материята
на разглежданите дела, по които е работил
атестираният магистрат през атестационния
период. В случай на невъзможност да бъде
определен такъв състав, двама членове следва
да разглеждат дела съобразно материята на
разглежданите от атестирания магистрат, а
при невъзможност да се формира състав в
по-горните две хипотези, такъв следва да
бъде докладчикът.
(4) За член на помощната атестационна
комисия може да бъде избиран съдия с високи професионални и нравствени качества, с
придобит статут на несменяемост, с положителна комплексна оценка „много добра“ от
последното атестиране, на когото не е било
налагано някое от дисциплинарните наказания
по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за
съдебната власт с влязло в сила решение. В
състава на помощната атестационна комисия
не може да участват административни ръководители и командировани съдии.
(5) Помощната атестационна комиси я
избира председател измежду своите членове.
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(6) При невъзможност да се формира помощна атестационна комисия от съответния
съд съставът є се допълва с членове от горестоящия съд в съответния съдебен район.
(7) Всеки член на помощна атестационна
комисия, участвал в изготвянето на атестация,
получава възнаграждение в размер, определян
ежегодно от съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет.“
§ 18. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. В състава на помощната атестационна комисия не може да участва съдия:
1. когато атестирането се провежда по
отношение лично на него, на негов съпруг
или роднина по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен или по сватовство
до трета степен включително;
2. по отношение на който поради други
обстоятелства може да се предполага, че е
предубеден или заинтересован от вземането
на определено решение;
3. член на Комисията по професионална
етика, която следва да изрази становище за
притежаваните от атестирания магистрат
нравствени качества.“
§ 19. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Атестираният магистрат и членовете на помощната атестационна комисия
незабавно се уведомяват за избора и състава
на комисията.
(2) Атестираният магистрат може да направи мотивиран отвод на член/ове на атестационната комисия в тридневен срок от
съобща ва нет о. Помощ ната ат ес та ц ионна
комисия се произнася незабавно по отвода.
(3) Ч лен на помощ ната ат ес та ц ион на
комисия може да направи мотивиран самоотвод. В този случай на мястото на отвелия
се член, за конкретното атестиране, встъпва
резервния член, а на негово място се избира
нов резервен член.
(4) Към преписката по атестиране се прилага пълната информация и документация,
свързана с избора на помощната атестационна комисия, включително и документите
по ал. 1 – 3.“
§ 20. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Помощната атестационна комисия
извършва проверка на дейността на атестирания съобразно критериите и показателите,
регламентирани в Закона за съдебната власт
и настоящата наредба, констатира, анализира
данните, изготвя Единен формуляр за атестиране и представя на Комисията по атестирането
и конкурсите предложение за комплексна
оценка от извършеното атестиране.“
§ 21. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„Чл. 57. (1) Участващите в състава на
Комисията по атестирането и конкурсите
към съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет съдии извършват съобразно материята
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дела, разглеждани от атестирания магистрат,
цялостна проверка на комплексните оценки
на атестациите, предложени от съответните
помощни комисии в органите на съдебната
власт. Когато магистратът е разглеждал повече от една материя дела, се определят двама
или повече членове на комисията, които да
извършат проверката.
(2) Комисията по атестирането и конкурсите предлага на съдийската колегия проект
на решение за провеждане на атестиране и
приемане на комплексна оценка на съдия.
(3) Член на Комисията по атестирането и
конкурсите при съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет няма право да участва при вземането на решения, свързани с атестирането,
които се отнасят:
1. лично до него, негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до
четвърта степен или по сватовство до трета
степен включително;
2. лице, по отношение на което поради
други обстоятелства може да се предполага,
че е предубедено или заинтересовано от вземането на определено решение.“
2. Алинея 4 се заличава.
§ 22. Преди чл. 58 се създава раздел III
„Процедури по атестиране. Проверка на дейността на атестирания“.
§ 23. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Процедурата по атестиране се открива
с решение на Комисията по атестирането и
конкурсите при съдийската колегия на ВСС,
в което се посочва и периодът на атестиране.
Комисията по атестирането и конкурсите
уведомява съответния орган на съдебна власт,
в който работи атестираният магистрат, за
решението и изисква документи и информация
за дейността на атестирания.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Административният ръководител на
съответния орган на съдебна власт предоставя
на Комисията по атестирането и конкурсите
при съдийската колегия на ВСС:“.
3. Точка 4 на ал. 2 се изменя така:
„4. на принципа на случайния подбор 3 бр.
влезли в сила съдебни актове ведно с резултатите от инстанционния контрол, ако такъв
е осъществен – на електронен носител;“.
4. Точка 5 на ал. 2 се изменя така:
„5. най-малко 3 бр. влезли в сила съдебни
актове ведно с резултатите от инстанционния
контрол, ако такъв е осъществен, избрани
от атестирания магистрат – на електронен
носител;“.
5. Създава се нова т. 10:
„10. справка за делата с отменен ход по
същество, за спрените дела и основанията за
тяхното спиране, както и за делата, по които
са налице отводи/самоотводи;“.
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6. Досегашната т. 10 става т. 11.
7. Досегашните т. 11 и 12 се заличават.
8. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като след
думата „При“ думите „извършване на“ се заличават и след думите „заместник-председател“
се добавя „освен информацията по ал. 1“.
9. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията по атестирането и конкурсите извършва проверка на получените
документи по чл. 58 и след отстраняване на
евентуални непълноти или неточности изпраща преписката за атестиране на компетентната
помощна атестационна комисия.“
§ 24. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Помощната атестационна комисия извършва проверка за дейността на атестирания в срок до три месеца от получаване
на преписката по атестационната процедура.
(2) При провеждане на атестирането помощната атестационна комисия има достъп
до цялата информация относно атестирания.
Извършва проверка на деловодните книги,
протоколите за извършените процесуални
действия, както и на постановените актове в
периода на атестирането. Тя може да изслуша
атестирания и да събира друга допълнителна
информация по критериите за атестиране.
(3) Помощ ната атестационна комиси я
изготвя формуляр за атестиране, съдържащ
резултатите от извършената проверка за дейността на атестирания магистрат, обобщен
доклад и предложение за комплексна оценка.
(4) Във формуляра за атестиране се излагат подробни, мотивирани съображения
за поставените конкретни оценки по всеки
отделен критерий въз основа на цялостната
преценка на констатациите по показателите
за атестиране.
(5) Обобщеният доклад съдържа анализ
на установените чрез методите на атестиране
обективни факти и обстоятелства за дейността
на атестирания и констатации по предвидените
показатели за атестиране.
(6) При атестиране за придобиване на несменяемост се излагат изводи и за професионалното развитие на съдията, включително
въз основа на индивидуалните планове за
професионалното му развитие.“
§ 25. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След изготвяне на формуляра за атестиране помощната атестационна комисия го
предоставя на атестирания за запознаване.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Атестираният може да изрази становище или да направи възражение пред помощната атестационна комисия в 3-дневен срок от
запознаване с формуляра, обобщения доклад
и предложението за комплексна оценка.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Единният формуляр за атестиране и
материалите към него ведно с възражението,
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когато такова е направено, се изпращат на
Комисията по атестирането и конкурсите.“
4. Алинея 4 се заличава.
5. Алинея 5 се заличава.
§ 26. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст се заличава и се
създава ал. 1:
„(1) След запознаване с доклада на помощната атестационна комисия Комисията
по атестирането и конкурсите може да върне
преписката на атестационната комисия за
отстраняване на непълноти, само когато не
може сама да ги отстрани, или да изслуша
атестирания, както и по свой почин да събира всякаква допълнителна информация по
показателите за атестиране.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай че по преписката липсва
информацията по чл. 55, Комисията по атестирането и конкурсите изисква същата от
помощната атестационна комисия.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията по атестирането и конкурсите връща преписката за атестиране, когато:
1. единният формуляр за атестиране не
съдържа фактически констатации – описание
на отменените съдебни актове, както и на
основанията за тяхната отмяна, с оглед чл. 30
от наредбата;
2. не са изложени достатъчно мотиви,
обусловени от фактическите констатации по
наличната информация по преписката;
3. не е спазено изискването на чл. 54, т. 3
от наредбата.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) При п роверка на ат естац ионни т е
формуляри Комисията по атестирането и
конкурсите има всички правомощия по чл. 59,
ал. 2 от наредбата.“
§ 27. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думата
„атестирания“ думите „като при необходимост събира допълнителна информация“ се
заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия изразява писмено
становище по възражението и при необходимост събира допълнителна информация.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет след преценка на всички обстоятелства:
1. приема предложената комплексна оценка;
2. приема нова комплексна оценка;
3. връща преписката на Комисията по
атестирането и конкурсите към съдийската
колегия при непълна или неточна фактология,
когато е необходимо събиране на допълнителна информация.“
4. Създава се ал. 5:
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„(5) Решението на съдийската колегия, с
което се приема предложената комплексна
оценка от атестирането или се определ я
нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния
административен съд. Решението на съда е
окончателно.“
§ 28. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като след
думите „Комплексната оценка“ думата „периодичното“ се заличава, а думата „атестиране“
се заменя с „атестирането“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато комплексната оценка от атестирането за придобиване статут
на несменяемост е отрицателна, съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет с решение
отказва придобиване статут на несменяемост
и атестираният се освобождава от длъжност.“
§ 29. Член 65 се заличава.
§ 30. Досегашният раздел III става раздел IV.
§ 31. Член 66 се изменя и допълва така:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Словесна оценка по допълнителните
критерии се изготвя и в случаите, когато в
периода на атестиране магистратът е заемал
длъжност „административен ръководител“
и/или „заместник административен ръководител“ не по-малко от 1 година, дори към
момента на откриване на процедурата да не
заема такава.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Когато през периода на атестиране
съдията е работил и на длъжност прокурор
или следовател, за работата му в тези органи
се изисква изготвена атестация от съответните
компетентни органи, с която магистратът е
запознат, ведно с пълната документация по
преписката. В случай на несъгласие с изготвената комплексна оценка възражението на
атестирания магистрат и изразеното становище по него също се прилагат към преписката.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Крайната комплексна оценка от атестирането в случаите по ал. 4 се определя от
Комисията по атестирането и конкурсите към
съдийската колегия като среднопретеглена
стойност след трансформиране на словесната
оценка в Единния формуляр за атестиране,
изготвен от Комисията по атестирането и
конкурсите към прокурорската колегия, в
цифров точков израз и отчитане продължителността на работа на атестирания като съдия
и прокурор/следовател по следната методика:
1. Определяне цифров израз на словесната
оценка в Единния формуляр за атестиране,
изготвен от Комисията по атестирането и
конкурсите към прокурорската колегия, в еквивалентен брой точки по настоящата наредба.
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Цифровият точков израз (ЦТИ) се формира
по следната формула:
R × 100 , където:
ЦТИ =
5
R е средноаритметична стойност, представляваща частното, получено при деление на
сбора от балообразуващите оценки по всеки
един от критериите (общи и специфични) в
Единния формуляр за атестиране, изготвен
от Комисията по атестиране и конкурси към
прокурорската колегия на ВСС, на общия брой
на критериите.
2. Определяне на крайна претеглена оценка,
формирана от точковите оценки в Единния
формуляр за атестиране за работата на магистрата като съдия и ЦТИ за работата му като
прокурор или следовател. Крайната претеглена
оценка се определя по следната формула:
n1ЦТИпр/сл + n 2ЦТИс   ,
КрОц =
където:
n1 + n 2
n1ЦТИпр/сл е произведението на месеците,
в които магистратът е работил като прокурор
или следовател, с цифровия точков израз на
оценката за работата му като прокурор или
следовател;
n 2ЦТИс – произведението на месеците, в
които магистратът е работил като съдия с
цифровия точков израз на оценката в Единния
формуляр за атестиране, за дейността като
съдия;
n1 + n 2 – общият брой месеци в периода на
атестиране.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 32. В чл. 67 ал. 2 се изменя така:
„(2) Идентични фактически констатации за
един и същи период се отчитат при оценява-
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нето само един път по критерия, към чиито
показатели са относими.“
§ 33. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Индивидуалната натовареност на атестирания съдия се определя според статистическите
данни и данните от Системата за изчисляване
натовареността на съдиите съобразно Правилата за оценка на натовареността на съдиите,
приети с решения на Висшия съдебен съвет.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Индивидуалната натовареност се съобразява при определяне на оценката по всеки
критерий с цел гарантиране справедливост на
оценяването.“
§ 34. В чл. 71, ал. 6 след израза „допълнително развитие на професионални умения на
съдия“ се добавя „по негова инициатива или
по предложение на помощната атестационна
комисия или служебно“.
§ 35. Досегашният раздел IV става раздел V.
§ 36. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 9 след думите „доклад на“ думите
„на атестационния състав“ се заменят с „на
помощната атестационна комисия“.
§ 37. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 5 и 6:
„§ 5. Членовете на помощни атестационни
комисии получават възнаграждение за изготвените от тях формуляри по приключили с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет атестационни процедури след влизане в
сила на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 11 от 2020 г.).
§ 6. Приема се нов образец на Единния
формуляр за атестиране, представляващ приложението.
Приложение

ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР
ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪД
Част І
Кадрова справка
Лични данни за лицето
(име, презиме, фамилия)
Дата и място на раждане
ЕГН
Телефон, е-mail
Диплома за висше образование по специалността „Право“
№ ..../дата; университет
Удостоверение за правоспособност № ..../дата
Орган на съдебната власт
Длъжност (включително адм. длъжност по чл. 172 ЗСВ)
Юридически стаж:
– в орган на съдебната власт (конкретизира се всяка заемана
длъжност и периодът на заемането є в съответния орган на
съдебната власт, включително и периодът на командироване);
– извън органите на съдебната власт
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Допълнителни квалификации и специализации
Придобиване статут на несменяемост (дата, решение,
по закон)
Повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение
(последен ранг – решение на ВСС)
Дата, място и резултати от предходната атестация
Период на атестацията

Част ІІІ
Проверени дела; посетени съдебни заседания; събеседвания;
използвана достоверна писмена информация
Проверени дела:

Посетени съдебни заседания:

Събеседвания:

Достоверна писмена информация:

Част ІV-а
А. Съдии – граждански, административни
1.

Общ брой и вид на делата за разглеждане – висящи от предходен период, новообразувани и върнати за ново разглеждане, отчетени към началото на атестационния период
1.1 Първоинстанционни дела
граждански ч. граждански

търговски ч. търговски администр. ч. администр. фирмени

1.2 Въззивни дела
граждански

ч. граждански

търговски

ч. търговски

1.3 Касационни дела
граждански ч. граждански

търговски ч. търговски административни ч. административни

Констатации:
2.

Спазване на сроковете
2.1

Общ брой и вид на неприключилите дела и времевата им продължителност от датата на образуване към крайния момент на атестационния период
до 3 месеца

от 3 до 6 месеца

от 6 месеца до 1 година

над 1 година

от 6 месеца до 1 година

над 1 година

2.1.1 Обявени за решаване от делата по т. 2.1.
до 3 месеца

от 3 до 6 месеца

С Т Р.

22

2.2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Срокове за разглеждане на делото от образуването до постановяване на съдебния акт, с който
приключва производството
Дела през периода на атестиране – брой
година/вид

постъпили – новообразувани и
свършени
върнати за ново
разглеждане

дела с продължителност над една година
свършени в
атестационния период

останали несвършени и
причините за това

……….. година
граждански дела
ч. гр. дела
в. гр. дела
в. ч. гр. дела
търговски дела
ч. търг. дела
в. търг. дела
в. ч. търг. дела
фирмени дела
адм. дела
ч. адм. дела
касац. адм. дела
ч. касац. адм. дела
ОБЩО за годината:
ОБЩО за периода
на атестация:
Констатации:
Забележка: посочва се и броят на делата, прекратени с медиация или съдебна спогодба, както и на
делата, по които има уважени жалби за бавност.
2.3 Срокове за изготвяне на съдебните актове (от обявяването за решаване до изготвянето на
съдебния акт)
година/вид

изготвени изготвени изготвени
брой изготвени
в срок
в срок
в срок
актове
до 1 месец до 3 месеца до 1 година

……….. година
граждански дела
ч. гр. дела
в. гр. дела
в. ч. гр. дела
търговски дела
ч. търг. дела
в. търг. дела
в. ч. търг. дела
фирмени дела
първоинст. адм. дела
ч. първоинст. адм. дела
касац. адм. дела
ч. касац. адм. дела
ОБЩО за годината:
ОБЩО за периода
на атестация:
Констатации:
(При забава на съдебния акт с повече от 3 месеца се посочва причината)

изготвени
в срок
над 1 година
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Резултати от инстанционен контрол (брой потвърдени и отменени актове и основанията за това)
недопуснати
подлежащи
постанообжал- потвър- изцяло от- изме- прекрагодина/вид
на о бж а лдо касац. обвени
вани
дени
менени*1 нени тени
ване
жалване*2
………. година
граждански дела
ч. гр. дела
в. гр. дела
в. ч. гр. дела
търговски дела
ч. търг. дела
в. търг. дела
в. ч. търг. дела
фирмени дела
първоинст. адм. дела
ч. първоинст. адм. д.
ч. касац. адм. дела
ОБЩО за годината:
ОБЩО за периода
на атестация:
*1 – от тях се посочва и брой отменени актове по извънредните способи за отмяна
*2 – отнася се само за граждански дела

Запознаване на атестирания с данните, посочени в част ІV-а

Част ІV-б
А. Съдии – наказателни
1.

Общ брой и вид на делата за разглеждане – висящи от предходен период, новообразувани и върнати за ново разглеждане, отчетени към началото на атестационния период
1.1 Първоинстанционни дела
НОХД

НЧХД

ЧНД

АНД

Дела по реда на
възобновяването

1.2 Въззивни дела
ВНОХД

ВНЧХД

ВЧНД

ВНАХД

1.3 Касационни дела
КНОХД

КАНД

Констатации:
2.

Общ брой и вид на неприключилите дела и времевата им продължителност от датата на образуване към крайния момент на атестационния период
2.1

Брой висящи дела (от датата на образуване)
до 3 месеца

от 3 до 6 месеца

от 6 месеца до 1 година

над 1 година

2.1.1 Обявени за решаване от делата по т. 2.1.
до 3 месеца

от 3 до 6 месеца

от 6 месеца до 1 година

над 1 година

С Т Р.
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Срокове за разглеждане на делото от образуването до постановяване на съдебния акт, с който
приключва производството
Дела през периода на атестиране

година/вид

По с т ъ п и л и –
дела с продължителност над една година
новообразувасвър- свършени в
ни и върнати за
останали несвършени
шени атестационния
ново разглежи причините за това
период
дане

……… година
нохд
нох д, внесено със
споразумение
нохд – съкрат. съдебно следствие по
ч л. 371, т. 2 НПК
(гл. 27 НПК)
нчхд
нахд
чнд – разпити пред
с ъ д и я (ч л . 2 2 2 ,
чл. 223 НПК)
чнд – разрешения/
одобрения по чл. 164
НПК
чнд – мерки за нео т к л. по ч л. 64 и
чл. 65 НПК
чнд – определени я
по чл. 243 НПК
чнд – други
внохд
внохд – приключило пред първата инстанция по чл. 371,
т. 2 НПК
внчхд
внахд
вчнд – по чл. 64 и
чл. 65 НПК
вч н д – по ч л. 2 43
НПК
вчнд – други
дела по реда на възобновяването
ОБЩО за годината:
ОБЩО за периода
на атестация:
Констатации:
2.3 Срокове за изготвяне на съдебните актове, респективно мотивите
ване до изготвянето на съдебния акт)
брой из- изго т вени изготвени изготвени
година/вид
готвени в срок
в срок
в срок
актове до 1 месец до 2 месеца до 3 месеца
…………… година
нохд
нчхд
нахд
чнд
вчнд

(от обявяването за решаизготвени изготвени
в срок
в срок
до 1 година над 1 година

БРОЙ 39
година/вид
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брой из- изго т вени изготвени изготвени
в срок
в срок
готвени в срок
актове до 1 месец до 2 месеца до 3 месеца

С Т Р. 2 5
изготвени изготвени
в срок
в срок
до 1 година над 1 година

вчнд – по чл. 243 НК
внохд
внчхд
внахд
дела по реда на възобновяването
ОБЩО за годината:
ОБЩО за периода
на атестация:
Констатации:
(При забава на съдебния акт с повече от 3 месеца се посочва причината)
3.

Резултати от инстанционен контрол (брой потвърдени и отменени актове и основанията за това)
година/вид

п о с т а - п о д л е ж а щ и обжал- потвър- изцяло от- изме- прекра- въ зо б новени на обжалване вани
дени
менени* нени тени
новени

………….. година
нохд
нох д – внесено с ъс
споразумение
нохд – съкрат. съдебно
следствие по чл. 371,
т. 2 НПК (гл. 27 НПК)
нчхд
нахд
чнд – мерки за неоткл.
по чл. 64 и чл. 65 НПК
чнд – определения по
чл. 243 НПК
чнд – други
внохд
внчхд
вчнд
ОБЩО за годината:
ОБЩО за периода на
атестация:
* – от тях се посочва и брой отменени актове по извънредните способи за отмяна

Запознаване на атестирания с данните, посочени в част ІV-б

Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността
на атестирания в сравнение с другите съдии от същия орган на съдебната власт
година/
натовареност
................ година
Натовареност на органа на съдебната
власт
Натовареност на
отделението
Натовареност на
атестирани я магистрат

о т раб о т ен и Действителна натовареност
брой постъ- брой дела за брой свърч о в е к о м е - към делата за към свършени
пили дела разглеждане шени дела
сеци
разглеждане дела
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Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт (РС) в съответния съдебен район
Районен съд – …………
Районен съд – …………
Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт (ОС) в съответния апелативен район
Окръжен съд – …………
Окръжен съд – …………
Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт (АдС)
Административен съд – ……………..
Административен съд – ……………..
3абележка: По посочените параметри – постъпили, за разглеждане и свършени дела са включени общ брой
граждански и наказателни дела.

Индивидуалната натовареност на атестирания съдия се определя според статистическите
данни и данните от Системата за изчисляване натовареността на съдиите съобразно Правилата
за оценка на натовареността на съдиите, приети с решение на ВСС.
Част V
Констатации и словесна оценка от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието за времето, прослужено от атестирания съдия в случаите по чл. 198, ал. 4 ЗСВ
Част VІ
Общи критерии за атестиране на съдия, председател и заместник-председател – констатации,
цифрова оценка
1.

Правни познания и умения за прилагането им
Констатации:
Оценка:

2.

Умение за анализ на правнорелевантните факти
Констатации:
Оценка:

3.

Умение за оптимална организация на работата
Констатации:
Оценка:

4.

Експедитивност и дисциплинираност
Констатации:
Оценка:

5.

Спазване на правилата за етично поведение
Констатации:
Оценка:

Част VII
Специфични критерии за атестиране на съдия, председател и заместник-председател – констатации, цифрова оценка
1.

Спазване на графика за провеждане на съдебни заседания
Констатации:
Оценка:

2.

Умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол
Констатации:
Оценка:

БРОЙ 39
3.
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Администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание
Констатации:
Оценка:

4.

Брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това
Констатации:
Оценка:

Част VIII
Допълнителни критерии за заемане на ръководна длъжност – словесна оценка
1.

Способност за работа в екип и разпределение на задачи в него
Констатации:

2.

Способност за вземане на решения
Констатации:

3.

Поведение, което издига авторитета на съдебната власт, и умение да отстоява и защитава независимостта на съдебната власт
Констатации:

4.

Умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица

Словесна оценка:
Част IХ
Обобщен доклад на помощната атестационна комисия, предложение за комплексна оценка
1. Обобщен доклад на помощната атестационна комисия:

2. Предложение за комплексна оценка:
Положителна:

Точки

Изпълнение на работата

1. Задоволителна

Задоволително изпълнение на работата

2. Добра

Съответно на длъжността изпълнение на работата

3. Много добра

Много добро изпълнение на работата

Отрицателна:

Неприемливо изпълнение на работата

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. …………………………………………..………..

………………

ЧЛЕНОВЕ:
1. …………………………………………..………..

………………

2. …………………………………………..………..

………………

(име и фамилия)

(име и фамилия)
(име и фамилия)

(подпис)

(подпис)
(подпис)

Единният формуляр е изготвен на: .…………………..............
(дата)

С Т Р.
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Част Х
Окончателно предложение за комплексна оценка на Комисията по атестирането и конкурсите
Положителна:

Точки

Изпълнение на работата

1. Задоволителна

Задоволително изпълнение на работата

2. Добра

Съответно на длъжността изпълнение на работата

3. Много добра

Много добро изпълнение на работата

Отрицателна:

Неприемливо изпълнение на работата

Мотиви на комисията относно комплексната оценка и препоръки към атестирания:

Единният формуляр ми бе връчен на: .......................................
……………………………………….....................
(име и фамилия)

……………………………………….....................
(имам/нямам възражения)

2837

(дата)

………………
(подпис)

………………“
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 22 април 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 4457
от 4.07.2013 г. на Административния съд – Софияград, постановено по адм. дело № 3415/2012 г.,
Определение № 4219 от 26.03.2014 г. на Върховния
административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 14169/2013 г., Решение за
поправка на очевидна фактическа грешка № 2041
от 24.03.2016 г. на Административния съд – Софияград, постановено по адм. дело № 3415/2012 г., и
Решение № 12392 от 15.11.2016 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм. дело № 5851/2016 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 02659.2195.203.2
в гр. София, район „Банкя“, община Столична,
област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

2877

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-33
от 23 април 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-44034-20.03.2020 г.
от СГКК – Сливен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на: с. Асеновец,
EKATTE 00713, община Нова Загора, одобрени
със Заповед № РД-18-1476 от 13.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00713.12.253:
площ: 140 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.254:
площ: 55 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.255:
площ: 82 кв. м, поземлен имот с недефиниран

начин на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.256:
площ: 80 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.257:
площ: 2901 кв. м, нива, собственост на Марийка
Стоянова Тодорова;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.258:
площ: 35 кв. м, нива, собственост на Марийка
Стоянова Тодорова;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.259:
площ: 121 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.260:
площ: 46 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.261:
площ: 7 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00713.24.519:
площ: 293 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 00713.24.520:
площ: 285 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.260:
площ: 5659 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.457:
площ: 1138 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на Община Нова Загора;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.458:
площ: 2361 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на Община Нова Загора;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.459:
площ: 168 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на Община Нова Загора;
поземлен имот с идентификатор 00713.31.476:
площ: 1411 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 00713.31.477:
площ: 153 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 00713.20.557:
площ: 1766 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване
на язовири“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00713.11.10: за
местен път, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 5997 кв. м, площ след
промяната: 5946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.1:
нива, собственост на Пена Маркова Шишманова,
площ преди промяната: 3299 кв. м, площ след
промяната: 3295 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.9:
нива, собственост на Еньо Петров Аладжов,
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площ преди промяната: 1886 кв. м, площ след
промяната: 1674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.11:
нива, собственост на Бойко Янков Христов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.105:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
430 364 кв. м, площ след промяната: 428 313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.106:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
444 395 кв. м, площ след промяната: 437 960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.121:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
60 691 кв. м, площ след промяната: 81 025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.167:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1763 кв. м, площ след промяната: 1695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.12.247:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7591 кв. м, площ след промяната: 7385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.18.356:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4620 кв. м, площ след промяната:
4268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.18.357:
за извор на прясна вода, собственост на Община
Нова Загора, площ преди промяната: 528 кв. м,
площ след промяната: 524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.18.480:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 705 кв. м, площ след промяната: 578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.18.482: за
селскостопански, горски, ведомствен път, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3270 кв. м,
площ след промяната: 3255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.19.349:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 4973 кв. м, площ след промяната:
4287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.19.353:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 5275 кв. м, площ след
промяната: 5253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.24.3:
нива, собственост на Симеон Русев Симеонов,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 2996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.24.324:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8527 кв. м, площ след промяната: 8452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.24.325:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 314 кв. м, площ след промяната:
312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Слав Иванов Стоянов, площ преди промяната:
3999 кв. м, площ след промяната: 3736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стоян Жечев Стоянов, площ преди промяната:
1000 кв. м, площ след промяната: 901 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00713.65.7: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 544 307 кв. м,
площ след промяната: 543 804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.8: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 537 848 кв. м,
площ след промяната: 533 531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.9: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 630 999 кв. м,
площ след промяната: 630 515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.19:
поляна, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди
промяната: 5616 кв. м, площ след промяната:
4590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.22:
поляна, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди
промяната: 1010 кв. м, площ след промяната:
770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.27:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
164 349 кв. м, площ след промяната: 162 144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.33:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
684 356 кв. м, площ след промяната: 683 342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.19.458:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 7554 кв. м, площ след
промяната: 7158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.19.461:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1310 кв. м, площ след промяната: 1151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.25.41:
нива, собственост на Милен Марков Колев, площ
преди промяната: 4770 кв. м, площ след промяната: 4768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.26.115:
лозе, собственост на Йордан Станев Андреев,
площ преди промяната: 2993 кв. м, площ след
промяната: 2984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.26.387:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 24 326 кв. м, площ след промяната:
20 795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.26.460:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2607 кв. м, площ след промяната: 2570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.26.464:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 5360 кв. м, площ след промяната:
4435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.4:
нива, собственост на Рачо Демирев Стойнов,
площ преди промяната: 282 кв. м, площ след
промяната: 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.5:
нива, собственост на Яна и Кольо Тодорови Пет
кови, площ преди промяната: 752 кв. м, площ
след промяната: 775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.6:
нива, собственост на Диян Димитров Танев,
Диньо Д. Михайлов и Неда П. Михайлова, площ

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

преди промяната: 939 кв. м, площ след промяната: 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.7: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 93 кв. м, площ след промяната: 88 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.8:
нива, собственост на Стоян Георгиев Късев,
площ преди промяната: 2350 кв. м, площ след
промяната: 1881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.9:
нива, собственост на Дзанка Антонова Трифонова, площ преди промяната: 1974 кв. м, площ
след промяната: 1673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.10:
нива, собственост на Господин Михайлов Господинов, площ преди промяната: 658 кв. м, площ
след промяната: 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.11:
нива, собственост на Андрей Иванов Андреев,
площ преди промяната: 658 кв. м, площ след
промяната: 324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.448:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 1739 кв. м, площ след
промяната: 1450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.454:
дере, собственост на Община Нова Загора, площ
преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.27.456:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 3563 кв. м, площ след промяната:
1446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.31.442:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 6172 кв. м, площ след
промяната: 6192 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.31.474:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9327 кв. м, площ след промяната: 5211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.31.475:
язовир, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 6272 кв. м, площ след
промяната: 13 336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.13.117:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
910 121 кв. м, площ след промяната: 900 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.20.388:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2556 кв. м, площ след промяната: 2325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.20.389:
дере, собственост на Община Нова Загора, площ
преди промяната: 14 064 кв. м, площ след промяната: 13 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.20.479:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 23 859 кв. м, площ след промяната:
21 820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.20.492:
язовир, собственост на Държавно предприятие
„Управление и стопанисване на язовири“, площ
преди промяната: 29 845 кв. м, площ след промяната: 39 363 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00713.20.556:
дере, собственост на Община Нова Загора, площ
преди промяната: 1735 кв. м, площ след промяната: 1337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.21.403:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 33 387 кв. м,
площ след промяната: 29 662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.21.406:
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 10 014 кв. м, площ след
промяната: 13 837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.21.409:
язовир, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 26 157 кв. м, площ след
промяната: 30 422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.28.410:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8460 кв. м, площ след промяната:
8354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.28.414:
дере, собственост на Община Нова Загора, площ
преди промяната: 26 673 кв. м, площ след промяната: 26 613 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.65.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
795 751 кв. м, площ след промяната: 792 707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.37.498:
отводнителен канал, собственост на Министерството на земеделието, храните и горите, площ
преди промяната: 10 868 кв. м, площ след промяната: 10 110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.37.508:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4521 кв. м, площ след промяната: 4088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.37.509:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4262 кв. м, площ след промяната: 3627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00713.37.510:
язовир, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 14 687 кв. м, площ след
промяната: 16 513 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 00713.12.13:
площ: 3000 кв. м, нива, собственост на Марийка
Стоянова Тодорова;
поземлен имот с идентификатор 00713.24.7:
площ: 909 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 00713.19.463:
площ: 3863 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Нова
Загора;
поземлен имот с идентификатор 00713.31.468:
площ: 1267 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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7. – 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-35
от 29.04.2021 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-12 от 5.03.2020 г. (ДВ, бр. 19 от
2020 г.) за обект: АМ „Хемус“, участък от км
87+800 до км 103+060, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 100+280, за
изграждане на: Конструкции тип армиран насип
на мост над река Вит при км 90+670 и мост над
река Вит при км 91+650, при условията на чл. 60
от АПК. 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.
2958
8. – 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-33
от 29.04.2021 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-30 от 1.06.2020 г. (ДВ, бр. 51 от
2020 г.) за обект: АМ „Хемус“, от края на ПВ
„Каленик“ до пресичането с път II-35, включително ПВ „Плевен“, от км 122+260 до км
126+780 и от км 127+075 до км 139+340, подобекти: Виадукти при км 133+600 и км 135+200
и изграждане на прилежащи стени от армиран
насип при устоите им, при условията на чл. 60
от АПК. 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.
2959
25. – 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-37 от 29.04.2021 г. за подобект: Нов пътен надлез на км 134+334 (стар км 134+350) в
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междугарието Хан Аспарух – Нова Загора, на
територията на област Сливен, община Нова
Загора, с. Стоил войвода, част от обект: Проектиране и изграждане на 9 пътни надлеза и
един пешеходен надлез в железопътни участъци
Хан Аспарух – Кермен и Черноград – Българово
на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив – Бургас, Фаза 2“ по пет обособени
позиции, обособена позиция 1: Проектиране
и изграждане на 2 нови пътни надлеза на км
127+805 (стар км 127+805) и км 134+334 (стар
134+350) в междугарието Хан Аспарух – Нова
Загора. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
2960
5. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че в изпълнение на Заповед
№ РД-02-15-84 от 11.09.2020 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
е издадено Разрешение за строеж № РС-38 от
5.05.2021 г. за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път III-161 „Ребърково – Люти
дол – Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040 с
изключение на мостовите съоръжения при км
19+346, км 21+146 и км 24+730, разположен на
територията на община Мездра, област Враца,
и община Ботевград, област София, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуа лни я кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Административния
съд – Враца, за имотите, попадащи в района на
действие на Административния съд – Враца, и
пред Административния съд – София област,
за имотите, попадащи в района на действие
на Административния съд – София област, в
3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Враца, за имотите, попадащи в района на
действие на Административния съд – Враца, и
пред Административния съд – София област,
за имотите, попадащи в района на действие
на Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.
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