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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Неделя, 12 декември 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на Правила за
дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина
поради COVID-19

2

Президент на Републиката
 Указ № 287 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска република Венецуела

3

 Указ № 288 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград,
на 27 февруари 2022 г.
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 Указ № 289 за възлагане на канди
дата за министър-председател Кирил
Петков Петков да състави правителство

3

 Указ № 290 за предлагане на Четиридесет и седмото Народно събрание
да избере Кирил Петков Петков за
министър-председател на Република
България
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Министерски съвет
 Постановление № 423 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите
разходи за периода 15 септември –
31 октомври 2021 г. за отглеждането
и обучението на децата, които не
са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради
липса на свободни места
 Постановление № 424 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
за изплащане на стипендии по Прог
рамата на мерките за закрила на

4

деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища, приета
с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
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 Постановление № 425 от 9 декември 2021 г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2021 г.

6

 Постановление № 426 от 9 декември 2021 г. за отменяне на Постанов
ление № 6 на Министерския съвет
от 2021 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
финансите за 2021 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско
дружество

6

 Постановление № 427 от 9 декември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на
средствата по схема за предоставяне
на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани
пътувания вследствие на COVID-19

6

 Постановление № 428 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите
на общините за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
10
 Постановление № 429 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по централния бюджет за 2021 г. във връзка с плащане
на вноската на Република България в
общия бюджет на Европейския съюз
13
 Постановление № 431 от 9 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
Българската телеграфна агенция за
2021 г.
13
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 Постановление № 432 от 9 декември 2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона
за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални
размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
13
 Постановление № 433 от 9 декември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и
спорта за 2021 г.
14
 Решение № 864 от 9 декември 2021 г.
за определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през
2022 г.
14
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 13 от 6 декември 2021 г.
за възстановяване на разходите и за
относителния дял на средствата за
труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
15
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от
Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до която
те се заплащат
20
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от
17 август 2015 г. за вида на личния
знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от
служителите на Министерството на
вътрешните работи
30
Министерство
на отбраната
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за изменение на Инструкция № М-3 от 18.07.2011 г. за взаимодействие между Министерството
на отбраната и Министерството на
вътрешните работи
30

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за дистанционно
участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени
под задължителна изолация или карантина
поради COVID-19
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 63 от Закона за здравето
РЕШИ:
Приема Правила за дистанционно участие
по електронен път в заседанията на Народното
събрание на народни представители, поставени
под задължителна изолация или карантина
поради COVID-19, както следва:

1. Народни представители, поставени под
задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки
контактни по смисъла на акт на орган по
чл. 61 от Закона за здравето на потвърден
случай на COVID-19, имат право да участват
дистанционно по електронен път в пленарните
заседания на Народното събрание.
2. Дистанционното участие по електронен
път се осъществява чрез интернет платформа
за видеоконферентна връзка, която осигурява
пряко и виртуално участие в заседанията.
3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в пленарното заседание
чрез визуализиране на специален екран в
пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за
присъстващи на заседанието и се добавят в
стенографския протокол.
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4. При желание за гласуване, изказване,
реплика, дуплика, обяснение на отрицателен
вот, лично обяснение или по процедурни
въпроси дистанционно участващият народен
представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава
и отнема думата на народния представител
чрез платформата.
5. За неуредените въпроси за народните
представители по т. 1 се прилагат съответно разпоредбите на Решение на Народното
събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане
на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни
представители, поставени под задължителна
изолация или карантина поради COVID-19 с
акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за
здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 10 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7674
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УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Райнино, община Исперих, област
Разград, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 9 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Иван Демерджиев
7670

УКАЗ № 289
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Възлагам на кандидата за министър-председател Кирил Петков Петков да състави
правителство.
Издаден в София на 11 декември 2021 г.

УКАЗ № 287
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Прези ден т на Реп убликата:
Р у мен Ра дев
7677

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Валери Иванов Йотов от
длъжността извънреден и пълномощен пос
ланик на Република България в Боливарска
република Венецуела.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев

УКАЗ № 290
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Предлагам на Чет и ри десет и седмото
Народно събрание да избере Кирил Петков
Петков за министър-председател на Република
България.
Издаден в София на 11 декември 2021 г.
Прези ден т на Реп убликата:
Р у мен Ра дев

Подпечатан с държавния печат.
7669

7678
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за
компенсиране на извършените от родителите
разходи за периода 15 септември – 31 октомври 2021 г. за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
333 763 лв., разпределени по бюджетите на
общините за 2021 г. съгласно приложението,
за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 15 септември –
31 октомври 2021 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12
от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране
на извършените от родителите разходи за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради липса
на свободни места за 2021 г.
№
по
ред

Община

Област

1.

Столична

София-град

2.

Пловдив

Пловдив

Средства за
общината (лв.)

Общо
7628

333 299
464
333 763

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища, приета с Постановление
№ 138 на Министерския съвет от 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 53 325 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските и
частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството
на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни трансфери за 2021 г. по
бюджетите на общините – 37 395 лв., разпределени съгласно приложението;
2. допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието
и науката – 15 930 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 15 930 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
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(2) Със сумата 33 480 лв. да се увеличи
показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 138 на Министерския
съвет от 2021 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по
Раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.
Община

Област

Благоевград

Благоевград

Бургас

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

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

Общо
(в лв.)

810

810

Бургас

3 105

3 105

Несебър

Бургас

540

540

Варна

Варна

6 210

6 210

Враца

Враца

810

810

Добрич

Добрич

1 080

1 080

Кърджали

Кърджали

2 835

2 835

Ловеч

Ловеч

945

945

Септември

Пазарджик

2 835

2 835

Перник

Перник

675

675

Плевен

Плевен

810

810

Пловдив

Пловдив

3 915

3 915

Разград

Разград

2 160

2 160

Русе

Русе

1 755

1 755

Столична

София-град

5 805

Стара Загора

Стара Загора

810

810

Хасково

Хасково

810

810

Ямбол

Ямбол

540

540

Общо
7629

36 450

945

945

6 750

37 395
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в общ размер
9 634 524 лв. за доизграждане, модернизиране
и функциониране на научната инфраструктура
в изпълнение на Националната пътна карта
за научна инфраструктура 2020 – 2027 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Оценка и развитие на
националния научен потенциал за изграждане
на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономика,
базирана на знанието“ по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. 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 във връзка с Решение № 328 на
Министерския съвет от 2021 г. за приемане
на актуализирана Национална пътна карта за
научна инфраструктура 2020 – 2027 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7630
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за отменяне на Постановление № 6 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството
на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
(ДВ, бр. 6 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя Постановление № 6 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество.
Заключителни разпоредби
§ 2. Извършеният трансфер на средства в
централния бюджет в размер 21 881 480 лв.,
възстановени от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на
селските райони“ за периода 2007 – 2013 г.,
се възстановява по сметка за средствата от
Европейския съюз на Националния фонд.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за определяне на условията, критериите,
реда и размера на средствата по схема за
предоставяне на безвъзмездни средства на
туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания
вследствие на COVID-19
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят
безвъ змездни средст ва в общ размер до
6 000 000 лв., които се използват единствено
за възстановяване на дължимите суми на
клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
поради възникналата епидемия от COVID-19.
Чл. 2. (1) Мярката представлява схема
за държавна помощ под формата на преки
безвъзмездни средства съгласно Раздел 3.1
от Временната рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от
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COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020)
1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и
C (2020) 3156, приети съответно на 3 април
2020 г. и 8 май 2020 г., 29.06.2020 г., C (2020)
7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от
28 януари 2021 г., и е със срок на действие до
31 декември 2021 г.
(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската
комисия за съвместимостта на помощта с вът
решния пазар въз основа на чл. 107, параграф
3, буква „б“ от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема
е в размер на 6 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят
на пропорционален принцип спрямо броя
на подадените заявления за подпомагане и
реализирания оборот без данък върху добавената стойност (ДДС) през 2019 г., но не
повече от 10 на сто от реализирания оборот
през 2019 г. без ДДС, като индивидуален
максимален размер за допустимите кандидати
и не повече от размера на загубата, която
е разликата на стойността на реализирания
оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната
стойност на реализирания оборот без ДДС
през 2020 г. и всички получени държавни
помощи през 2020 и 2021 г.
Чл. 4. Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните
помощи е министърът на туризма.
Чл. 5. Получателите на помощта са предпри ятия, които са длъж ни да поддържат
счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции
и факти при спазване на изискванията за
съставяне на документи съгласно Закона за
счетоводството.
Чл. 6. (1) Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:
1. предприятия, които са регистрирани
съгласно раздел I, глава седма от Закона за
туризма, вписани в Националния туристичес
ки регистър;
2. п редп ри я т и я, кои то имат ск лючена
застраховка „Отговорност на туроператора“
съгласно чл. 97 от Закона за туризма;
3. предприятия, които имат задължения
към клиенти за неосъществени пътувания
през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември
2020 г. вследствие на възникналата епидемия
от COVID-19;
4. предприятия, на които разликата на
стойност та на реализирания оборот през
2019 г. без ДДС минус сумарната стойност
на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС
и всички получени държавни помощи през
2020 г. и 2021 г. е равна на или е по-голяма
от 500 лв.;
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5. предприятия, които към 31 декември
2019 г. са средни или големи предприятия и
към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение (по смисъла на Общия регламент
за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
6. предприятия, които към 31 декември
2019 г. са микро- или малки предприятия и
към 31 декември 2019 г. са били в затруднено
положение, но не са обект на процедура по
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за
оздравяване или помощ за преструктуриране;
7. предприятия, които са регистрирани
преди 1 януари 2019 г.;
8. предприятия, реализирали оборот над
500 лв. без ДДС за 2018 г. и над 500 лв. без
ДДС за 2019 г.
(2) Не са допустими кандидати по мярката:
1. лица, които имат задължения за данъци
и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или
общината преди 1 януари 2020 г., установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, които
не са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. предприятие, което извършва дейност
в селскостопанския сектор, секторите на
рибарството и аквакултурите;
3. предприятие, което е в производство по
несъстоятелност или ликвидация, както и е
обявено в несъстоятелност;
4. предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна
помощ или неправилно използвана държавна
помощ и помощта не е възстановена изцяло.
(3) Максималният размер на държавната
помощ по отношение на всеки един допуснат
кандидат не може да надвишава най-ниската
между следните стойности:
1. стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на
одобрените кандидати и реализирания оборот
без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
2. стойността на 10 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки
кандидат, и
3. стойността на разликата, получена от
реализирания оборот без ДДС през 2019 г.
минус сумарната стойност на реализирания
оборот без ДДС през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г., и
4. стойността на задълженията към клиенти
за неосъществени пътувания през периода от
1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие
на възникналата епидемия от COVID-19, и
5. стойността 3 520 494,00 лв. (1 800 000 евро)
на ниво група свързани предприятия, като
всички използвани стойности трябва да бъдат
в брутно изражение (преди облагане с данъци
или други такси).
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(4) Стойността по ал. 3 се отчита и се
кумулира с всички получени помощи по Временната рамка за мерки за държавна помощ
в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19,
всички получени помощи de minimis и с помощите, получени в съответствие с регламентите за групово освобождаване при спазване
на разпоредбите и правилата за кумулиране,
заложени в съответните актове.
Чл. 7. (1) В срок до 7 дни от отварянето на
схемата по чл. 2, ал. 1 в Системата за управ
ление на националните инвестиции (СУНИ)
кандидатите за предоставяне на безвъзмездни
средства попълват и подават по електронен
път уеббазиран Формуляр за кандидатстване
и придружителни документи.
(2) Формулярът следва да бъде подписан
с Квалифициран електронен подпис (КЕП),
издаден от доставчик на к ва лифицирани
електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014, от лицето, което към датата на
кандидатстването представлява кандидата.
(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически
лица, формулярът се подписва с КЕП от
всяко от тях.
(4) Във формуляра по ал. 1 се попълват
следните обстоятелства:
1. данни за регистрация на туроператора
и уникалният регистрационен номер, с които
е вписан съгласно раздел I, глава седма от
Закона за туризма в Националния туристически регистър;
2. данни за сключената застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от
Закона за туризма към момента на подаването
на заявлението; посочват се задължително застрахователното покритие, застрахователната
сума, номерът и датата на застрахователната
полица;
3. общата стойност на дължимите суми
към клиенти за неосъществените пътувания
за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември
2020 г.;
4. данни за реализирания оборот без ДДС
през 2018 г. от дейността за подпомагане по
чл. 1;
5. данни за реализирания оборот без ДДС
през 2019 г. от дейността за подпомагане по
чл. 1;
6. данни за реализирания оборот без ДДС
през 2020 г. от дейността за подпомагане по
чл. 1;
7. данни за всички получени държавни
помощи през 2020 и 2021 г.;
8. данни за основната икономическа дейност за 2019 г. съгласно КИД-2008 на Националния статистически институт;
9. данни за банковата сметка или платежна
сметка, открита при доставчик на платежни
услуги, различен от банката на кандидата;
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10. данни за статута на предприятието за
2019 г. (микро-, малко, средно и голямо);
11. данни за получени държавни помощи
само в случай че предприятието е получавало
държавна и/или минимална помощ за период
от три последователни години, включително
до датата на деклариране; представляващият
дружеството посочва:
а) схемата за държавна/минимална помощ,
по която е получено финансиране;
б) размера на получените средства;
в) периода, за който се отнасят получените
средства;
12. предприятието не извършва дейност в
селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите, изложени в т. 23
от Временната рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията
на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
13. представляваното от кандидата юридическо лице не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и че не е
обявено в несъстоятелност;
14. представляваното от кандидата предприятие (както и на ниво група) към 31 декември 2019 г. не е в затруднено положение
(по смисъла на Общия регламент за групово
освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията), а именно:
а) не е акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно
дружество с акции, кооперация или друго
дружество по Приложение I към Директива
2013/34/ЕС (освен ако са МСП, което съществува по-малко от три години), чийто
записан акционерен капитал е намалял с
повече от половината пора ди нат ру пани
загуби и при приспадането на натрупаните
загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от
собствения капитал на дружеството) не се
стига до отрицателен кумулативен резултат,
който надхвърля половината от записания
акционерен капитал на дружеството;
б) не е събирателно дружество, командитно
дружество или друго дружество по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (освен ако
са МСП, което съществува по-малко от три
години), чийто капитал, вписан в баланса на
дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби;
в) не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите
на своето вътрешно право, за да бъде обект
на такава процедура по искане на неговите
кредитори;
г) не е предпри ятие, което е пол у чило помощ за оздравяване и все още не е
възстановило заема или не е прекратило
гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране;
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15. представляваното от кандидата дружество е микро- или малко предприятие
(по смисъла на Приложение I към Общия
регламент за групово освобождаване), което
към 31 декември 2019 г. е било в затруднено
положение, при условие че:
а) не е предпри ятие, което е пол у чило помощ за оздравяване и все още не е
възстановило заема или не е прекратило
гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране;
б) не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите
на своето вътрешно право, за да бъде обект
на такава процедура по искане на неговите
кредитори;
16. представляваното от кандидата предприятие, както и предприятията, с които то
формира група предприятия, не е получавало
държавна/минимална помощ:
а) която е обявена за незаконосъобразна
и несъвместима с общия пазар и по която
не е изпълнено разпореждане за възстановяването є;
б) която заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля 3 520 494,00 лв. съгласно
максимално допустимия лимит по параграф 22,
т. 1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката
в условията на сегашния епидемичен взрив
от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C
(2020) 1863), и нейните изменения C (2020)
2215 и C (2020) 3156, приети съответно на
3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29.06.2020 г., C
(2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021)
564 от 28 януари 2021 г.;
17. на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 5
от Закона за статистиката, чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното
рег улиране и админист ративни я конт рол
върху стопанската дейност и чл. 20, § 2 и 3 от
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г.
относно европейската статистика и за отмяна
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за
предоставянето на поверителна статистическа
информация на Статистическата служба на
Европейските общности, на Регламент (ЕО)
№ 322/97 на Съвета относно статистиката
на Общността и на Решение 89/382/ЕИО,
Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските
общности (ОВ, L 087, 31.3.2009 г., стp. 164):
а) кандидатът дава съгласието си Националният статистически институт (НСИ) да
предостави на Министерството на туризма
следните данни от годишния отчет за дейността за 2018, 2019 и 2020 г. на управляваното/представляваното от него предприятие
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с цел извършване на документална проверка
на декларираните обстоятелства за целите
на настоящата схема;
б) КИД на икономическата дейност (основен и допълнителен);
в) Счетоводен баланс (индивидуален) за
2018, 2019 и 2020 г.;
г) Отчет за приходите и разходите, съдържащ и Справка за приходите и разходите по
видове и икономически дейности, за 2018,
2019 и 2020 г.;
д) Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд за
2018, 2019 и 2020 г.;
е) кандидатът дава съгласието си предоставените от НСИ данни да бъдат разпространявани/публикувани в докладите по изпълнение
на схемата за държавна помощ.
Чл. 8. (1) Подадените формуляри се разглеждат от комисия, съставена от длъжностни
лица и/или външни експерти, определени
със заповед на министъра на туризма, която извършва проверка за съответствие с
критериите за изплащане на безвъзмездните
средства съгласно законовите изисквания. За
наличието или липсата на съответствие се
изготвя протокол на комисията.
(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът
се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението
се дава срок от 7 дни за отстраняване на
нередовностите и/или за предоставяне на
допълнителна информация към подадения
формуляр за кандидатстване. Административният орган може да изисква само веднъж
отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация по
подаденото заявление.
(3) В срок до 14 дни от представянето на
протокола от комисията по ал. 1 министърът на туризма се произнася със заповед
за одобрение или отказ от предоставяне на
безвъзмездните средства. Заповедта се връчва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс чрез СУНИ.
(4) Със заповедта на министъра на туризма
по ал. 3 се предоставят средствата по схемата
за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и
16 от Закона за държавните помощи.
(5) Средствата по схемата за държавна
помощ се изплащат по сметката, посочена от
кандидата във формуляра за кандидатстване.
(6) Заповедта за отказ за предоставяне
на безвъзмездните средства се връчва чрез
СУНИ и подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) Туроператорът изплаща на клиентите дължимите суми за неосъществени
пътувания в периода от 1 март 2020 г. до
31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок
три месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта.
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(2) В срок до шест месеца от датата на
заповедта за предоставяне на помощта предприятията оповестяват в системата СУНИ
отчетните документи като доказателство за
усвояване на получените средства.
Чл. 10. Министерството на туризма води
регистър на отпуснатите средства по образец,
утвърден със заповед на министъра на туризма.
Регистърът се публикува на институционалната страница на Министерството на туризма.
Чл. 11. (1) Предварителният контрол по
схемата за държавна помощ се извършва от
министъра на туризма.
(2) Предварителният контрол се извършва
по служебен ред въз основа на информация,
предоставена от институцията със съответната
компетентност или от публични регистри, а
именно: Националния туристически регистър, Националния статистически институт
(ИС „Мониторстат“), като по отношение на
липса или наличие на задължения е от Националната агенция за приходите и общините.
При несъответствие между декларираните от
кандидата данни и източниците на информация, изброени по-горе, вторите се приемат за
достоверни.
(3) Последващият контрол се извършва
по реда на Закона за държавната финансова
инспекция.
(4) За неправомерно усвояване на помощта
ще се счита, когато:
1. не се спазва принципът за недопускане
под никаква форма на реализиране на печалба
от безвъзмездните финансови средства – печалбата подлежи на възстановяване;
2. има наличие на двойно финансиране на
отчетените разходи – получената безвъзмездна
помощ подлежи на възстановяване, включително начислената законна лихва.
Чл. 12. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена и получена държавна
помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане
на Закона за държавните помощи.
(2) Неправомерно предоставената държавна
помощ подлежи на принудително изпълнение
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на настоящата схема за
държавна помощ:
1. „Реализиран оборот“ – оборот или реализиран оборот за едно предприятие е стойността, отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР).
2. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18
от Регламент (ЕС) № 651/2014.

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

3. „Свърза ни п редп ри я т и я“ – съгласно
дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1
на Регламент (ЕС) № 651/2014.
4. „Микро-, малки и средни предприятия
(МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от
Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.
5. „К ва л ифи ц и ра н елек т ронен под п ис
(КЕП)“ към датата на кандидатстване е КЕП
с титуляр и автор – физическото лице, което
е официален представител на кандидата, или
КЕП с титуляр юридическото лице кандидат,
като автор на подписа в този случай следва
да е официалният представител на предприя
тието кандидат.
6. „Реализирана печалба“ – по смисъла
на чл. 192, параграф 2 от Регламент (ЕС,
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/
ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „в“ и ал. 7 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
§ 3. Указания по прилагането на постановлението дава министърът на туризма.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 551 649 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми
за развитие на образованието:
1. „Иновации в действие“ – 39 995 лв. по модул 2 „Форуми за иновации в образованието“;
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2. „Бизнесът преподава“ – 184 135 лв. по
модул 1 „Бизнесът в училище“ и 50 275 лв. по
модул 2 „Учители в предприятия“;
3. „Професионално образование и обучение“ – 30 000 лв. по модул В „Разработване
на електронни учебни помагала“;
4. „Обу чен ие за И Т у мен и я и к ариера“ – 247 244 лв. по модул 1 „Обучение за ИТ
кариера“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от
Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието и т. 3 от Решение
№ 257 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
Община

Област

НП „Иновации в
действие“
(в лв.)

НП „Бизнесът
преподава“
(в лв.)

НП „Обуче- НП „Професионие за ИТ нално образоваумения и
ние и обучение“
кариера“
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Гоце Делчев

Благоевград

4 285

Разлог
Симитли
Бургас

Бургас

Поморие

Бургас

5 120

5 120

Созопол

Бургас

1 800

1 800

Варна

Варна

Вълчи дол

Варна

4 340

4 340

2 100

6 385

Благоевград

5 610

5 610

Благоевград

570

570

4 285

23 240

4 285

Горна Оряховица Велико Търново

26 508

30 000

84 033

4 285
300

300

Бяла Слатина

Враца

3 220

3 220

Враца

Враца

1 200

1 200

Козлодуй

Враца

Габрово

Габрово

Генерал Тошево

Добрич

3 600

3 600

Добрич

Добрич

4 280

4 280

Крушари

Добрич

1 970

1 970

4 580
4 285

4 580
4 285
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Община

Област

НП „Иновации в
действие“
(в лв.)

ВЕСТНИК

НП „Бизнесът
преподава“
(в лв.)
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НП „Обуче- НП „Професионие за ИТ нално образоваумения и
ние и обучение“
кариера“
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Ардино

Кърджали

1 650

1 650

Кърджали

Кърджали

4 430

4 430

Момчилград

Кърджали

4 140

4 140

Кюстендил

Кюстендил

600

600

Ловеч

Ловеч

7 000

7 000

Троян

Ловеч

Берковица

Монтана

Лом

Монтана

900

900

Чипровци

Монтана

4 100

4 100

Батак

Пазарджик

900

900

Велинград

Пазарджик

6 125

6 125

Панагюрище

Пазарджик

900

900

Пещера

Пазарджик

1 850

1 850

Земен

Перник

2 620

2 620

Перник

Перник

1 800

1 800

Плевен

Плевен

5 520

5 520

Червен бряг

Плевен

„Марица“

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Раковски

Пловдив

Садово

Пловдив

1 900

1 900

Исперих

Разград

1 000

1 000

Разград

Разград

4 300

4 300

Русе

Русе

10 400

10 400

Ценово

Русе

1 800

1 800

Девин

Смолян

1 680

1 680

Мадан

Смолян

2 150

2 150

Столична

София-град

32 870

42 870

Елин Пелин

София област

3 320

3 320

Костенец

София област

11 060

11 060

Костинброд

София област

900

900

Самоков

София област

3 700

7 985

Казанлък

Стара Загора

900

900

Мъглиж

Стара Загора

1 800

1 800

Стара Загора

Стара Загора

7 860

7 860

Попово

Търговище

6 852

6 852

Търговище

Търговище

768

768

Стамболово

Хасково

6 200

6 200

Харманли

Хасково

4 260

4 260

Хасково

Хасково

8 575

8 575

Никола Козлево

Шумен

2 260

2 260

„Тунджа“

Ямбол

900

900

ОБЩО
7633

4 285

4 285

900

5 185

2 000

2 000

900

900

1 100

1 100

5 840

220 736

230 861

3 750

10 000

4 285

39 995

234 410

3 750

247 244

30 000

551 649
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
централния бюджет за 2021 г. във връзка с
плащане на вноската на Република България
в общия бюджет на Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по централния бюджет за 2021 г. в размер
до 115 000 000 лв. за обезпечаване на недостиг по плащане на вноската на Република
България в общия бюджет на Европейския
съюз за 2021 г. и изплащане под условие на
дължимата сума от загуби от традиционни
собствени ресурси.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи
и/или трансфери по централния бюджет за
2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 43, ал. 1
от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
8 декември 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7634

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Българската телеграфна агенция
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна
агенция (БТА) за 2021 г. в размер 5 000 000 лв.
за финансово обезпечаване осигуряването
на технически средства за безвъзмездното
разпространение на актове и съобщения и
свободен безвъзмезден достъп до информация
чрез продукти на Българската телеграфна
агенция.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2021 г.
Чл. 2. Генералният директор на БТА да
извърши съответните промени по бюджета
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на БТА за 2021 г. 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 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 и
чл. 20, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на генералния директор на БТА, който
отговаря и за използването и отчитането на
средствата по чл. 1, ал. 1 при спазване на
правилата в областта на държавните помощи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7636

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за извършване на промени на утвърдените
със Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат
да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на
Министерството на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 15,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република Българи я за 2021 г. показател
„Максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г.“ със сума в размер 9 380 000 лв.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7637

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта
в свободното време“ с 253 000 лв., в т.ч. по
бюджетна програма „Спорт в свободното
време“ с 253 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в област та на спорта за
високи постижения“ с 12 600 лв., бюджетна
програма „Спорт за високи постижения“,
показател „Персонал“ с 12 600 лв.;
б) бюджетна програма „Администрация“,
показател „Персонал“ с 240 400 лв.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, т. 1 да се намалят показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7638

РЕШЕНИЕ № 864
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от
Източноправославното, през 2022 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса
на труда

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2022 г. за религиозни празници на вероизповеданията,
различни от Източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен
отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от
Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона
за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 18 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За Мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 2, 3 и 4 май;
б) Курбан байрам – 8 юли;
в) Рождението на Мохамед – 7 октомври.
3. За Религиозната общност на евреите в
България:
а) Песах – 22 април;
б) Шавуот – 6 юни;
в) Рош Ашана – 26 и 27 септември;
г) Йом Кипур – 5 октомври;
д) Сукот – 10 октомври.
4. За Арменската апостолическа православна света църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Възкресение Христово – 17 април;
в) Възнесение Господне – 26 май;
г) Петдесетница – 5 юни;
д) Преображение Господне – 24 юли;
е) Успение Богородично – 14 август.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –
22 март;
б) Рож дението на Учител я Пет ър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия
ден – шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са
задължени да работят в тези дни.
7. Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 18 март;
б) Рама Навами – 10 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 15 май;
г) Кришна Джанмаштами – 19 август;
д) Ратха Ятра – 17 септември.
8. Диамантен път на будизма – България – Весак (ден на раждане, просветление
и паранирвана на Буда Шакямуни) – 16 май.
9. Свидетели на Йехова в България – Възпоменанието на смъртта на Исус Христос – 15
април.
10. За евангелските църкви – ден на Реформацията – 31 октомври.
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11. Бахайска общност в България:
а) Ноу-Руз – 21 март;
б) Резван – 21 април;
в) Декларацията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 27 октомври.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

7643

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 13
от 6 декември 2021 г.

за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности
по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Чл. 1. (1) Тази наредба определя:
1. условията, реда и размера за възстановяване на разходите за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството
на здравеопазването (МЗ);
2. относителния дял на средствата за положения труд за дейностите по т. 1.
(2) Министерството на здравеопазването
възстановява разходите на лечебните заведения
за следните дейности:
1. трансплантация на органи и всички
свързани с това разходи, включително на
донора и реципиента; разходи на живия донор
по чл. 24, ал. 9 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК), както и
разходите за диагностика и лечение на живия
донор и реципиента в следтрансплантационния
период, които включват:
а) идентифициране и поддържане на трупни
донори на органи с цел присаждане;
б) подготовка и присаждане на органи;
в) лекарствените продукти и медицинските
изделия, необходими за предоперативното
лечение, п риса ж да нет о, реа н и ма ц и я та и
следоперативния период до изписване на пациентите от лечебното заведение;
г) диагностика и лечение на живия донор
и на реципиента в следтрансплантационния
период;
д) средства за компенсация на живите донори на органи, която е строго ограничена до
възстановяване на свързаните с донорството
разходи и загуба на доходи;
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2. трансплантация на тъкани и клетки
за лечение на заболяванията, определени с
Наредба № 4 от 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството
на здравеопазването финансира дейностите
по вземане и присаждане на тъкани и клетки
(ДВ, бр. 13 от 2005 г.).
(3) Министерството на здравеопазването
възстановява разходите по реда на тази наредба за дейности, извършени на български
граждани и на лица, които се ползват с правата на български граждани за оказване на
медицинска помощ по чл. 83 от Закона за
здравето.
Чл. 2. Дейностите по идентифициране и
поддържане на трупни донори на органи с
цел присаждане включват:
1. откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност;
2. установяване на мозъчна смърт;
3. поддържане на жизнените функции на
донор с мозъчна смърт и налична сърдечна
дейност, вирусологични и микробиологични
изследвания;
4. имунологични изследвания на потенциален трупен донор.
Чл. 3. Дейностите по подготовка и присаждане на органи включват:
1. предоперативни медицински дейности и
изследвания на реципиента за включването
му в служебния регистър на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), за
наблюдение в предтрансплантационния период и за актуализиране на резултатите от
изследванията, в това число имунологични
изследвания и статус;
2. вземане, експертиза и обработка на
органи;
3. подготовка на потенциален жив донор
за трансплантация, в това число клинично
лабораторни, микробиологични, имунологични и други изследвания;
4. плазмафереза при сенсибилизирани реципиенти за трансплантация;
5. присаждане на органи;
6. диагностика и лечение през болничния
престой на реципиента и живия донор до
изписването им от лечебното заведение;
7. транспортни разходи за осигуряване на
орган от трупен донор от държава – членка
на Европейския съюз, друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация
Швейцария.
Чл. 4. Лекарствените продукти и медицинските изделия, необходими за предоперативното лечение, присаждането, реанимацията
и следоперативния период до изписване на
пациентите от лечебното заведение, включват:
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1. лекарствени продукти и медицински
изделия, необходими за живия/трупния донор
и за реципиента в периода на подготовката
им за трансплантация;
2. лекарствени продукти и медицински
изделия, необходими в периода на болничния
престой на живия донор и на реципиента до
изписването им от лечебното заведение.
Чл. 5. Дейностите по диагностика и лечение на живия донор на орган и реципиента
на орган в следтрансплантационния период
включват:
1. медицински дейности по следтрансплантационно наблюдение и изследвания, пряко
свързани с извършената трансплантация;
2. медицински изделия, пряко свързани с
извършената трансплантация, лечение на остро и хронично отхвърляне на орган, лечение
на възникнали усложнения, профилактика
и лечение на CMV инфекция, които не се
финансират от други източници.
Чл. 6. (1) Средствата за компенсация на
живите донори на органи са пряко свързани
с вземането на съответния орган за присаждане и включват:
1. транспортни разходи;
2. възстановяване на загубата на доходи от
временната неработоспособност до нивото на
брутното възнаграждение за периода, в който
лицето е било временно неработоспособно.
(2) Разходите по ал. 1, т. 2 се възстановяват в размера на разликата между брутното
възнаграждение и полученото обезщетение
от лицето за периода, включващ болничен
престой и до 30 календарни дни след изписване от болницата.
Чл. 7. Дейностите по трансплантация на
тъкани и клетки включват:
1. вземане на тъкани и клетки за лечение
на заболявания, определени с Наредба № 4
от 2005 г. за определяне на заболяванията, за
чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане
и присаждане на тъкани и клетки;
2. присаждане на тъкани и клетки за лечение
на заболявания, определени с Наредба № 4
от 2005 г. за определяне на заболяванията, за
чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане
и присаждане на тъкани и клетки;
3. експертиза, обработка, съхранение и
транспортиране на тъкани и клетки и имунологични изследвания за търсене и откриване
на съвместим донор, включително изследванията на реципиента;
4. медицински дейности по следтрансплантационно наблюдение и изследвания, пряко
свързани с извършена алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
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Чл. 8. (1) Финансирането се извършва въз
основа на сключен договор между ръководителя на лечебното заведение и министъра на
здравеопазването, който съдържа описание на
финансираните дейности, техния максимален
брой и стойността на разходите, подлежащи на
възстановяване съгласно приложения № 1 – 7.
(2) За сключване на договор по ал. 1 ръководителите на лечебните заведения подават
заявление до министъра на здравеопазването
в срок до 15 октомври на предходната година,
в което посочват видовете дейности съгласно
чл. 2 – 7 и предлагат максимален брой за
всяка от тях.
(3) Договорът е със срок на действие от
1 януари до 31 декември за следващата година.
(4) При неподаване на заявление в срока
по ал. 2 може да се сключи договор само по
преценка на министъра на здравеопазването
при медицинска целесъобразност и наличие
на средства по бюджета на МЗ.
Чл. 9. (1) Договор за финансиране на
дейности по чл. 2, т. 1 се сключва с лечебни
заведения за болнична помощ, полу чили
разрешение по чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, и с лечебни заведения по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(2) Договор за финансиране на дейностите по чл. 2, т. 2, 3 и 4 се сключва с лечебни
заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.
Чл. 10. Договор за финансиране на дейности по чл. 3, т. 1 – 6 се сключва с лечебни
заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.
Чл. 11. Договор за финансиране на дейности
по чл. 4 се сключва с лечебни заведения по
чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.
Чл. 12. Договор за финансиране на дейности
по чл. 5 и 6 се сключва с лечебни заведения
по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.
Чл. 13. Договор за финансиране на дейности
по чл. 7 се сключва с лечебни заведения по
чл. 13, ал. 1, 2 и 3 ЗТОТК за дейностите, които
са включени в разрешението/удостоверението/
правилника за дейността им.
Чл. 14. (1) Разходите на лечебните заведения за дейностите по чл. 2, т. 1 – 3 се възстановяват до размера на средствата съгласно
приложение № 1 независимо дали от донора
са взети органи, тъкани или клетки и когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. установена е мозъчна смърт при наличие на сърдечна дейност по реда на Наредба
№ 14 от 2004 г. за медицинските критерии
и реда за установяване на смърт (ДВ, бр. 39
от 2004 г.);
2. изпълнени са изискванията на чл. 21
ЗТОТК.
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(2) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 2, т. 4 се възстановяват
до размера на средства по приложение № 1.
(3) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 3, т. 1 се възстановяват до
размера на средствата по приложение № 2
при подадено у ведомление за вк лючване
и/или актуализация в служебния регистър
на ИАМН.
(4) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 3, т. 2, 3, 5 и 6 се възстановяват до размера на средствата по приложение
№ 3, ако е осъществено присаждане (освен в
случаите по чл. 3, т. 3) и са изпълнени изискванията на чл. 32 ЗТОТК.
(5) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 3, т. 4 се възстановяват до
размера на средствата по приложение № 2
независимо дали е осъществено присаждане.
(6) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 3, т. 7 и чл. 4 се възстановяват до размера на средствата по приложение № 3, ако е осъществено присаждане и са
изпълнени изискванията на чл. 32 ЗТОТК.
(7) Разходите на лечебните заведения за
дейности по чл. 5 се възстановяват до размера
на средствата по приложение № 4.
(8) Разходите на лечебните заведения за
дейности по чл. 6 се възстановяват в размера
на средствата по приложение № 5.
(9) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 7, т. 1 и 2 се възстановяват
до размера на средствата по приложение № 6.
(10) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 7, т. 3 се възстановяват до
размера на средствата по приложение № 7.
(11) Разходите на лечебните заведения за
дейности по чл. 7, т. 4 се възстановяват до
размера по приложение № 4.
Чл. 15. (1) За възстановяване на разходите за всички извършени през съответен
календарен месец дейности по реда на тази
наредба ръководителят на лечебното заведение, сключило договор по чл. 8, изпраща в
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
заверено копие на медицинските и финансовите документи за доказване на извършените
дейности на хартиен или електронен носител
и електронен отчет по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.
(2) Електронният отчет по ал. 1 се изпраща
в срок до петия работен ден, следващ месеца
на извършване на дейността.
(3) В лечебното заведение се съхраняват
оригиналите на медицинските и финансовите документи за доказване на извършените
дейности, които подлежат на контрол от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
Чл. 16. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проверява представената

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

документация за съответствие на заявените
разходи с извършените дейности по трансплантация в 14-дневен срок от подаване на отчета.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ или
оправомощено от него длъжностно лице връща на ръководителя на лечебното заведение
подадения отчет, когато:
1. представената документация е непълна
или не отговаря на нормативните изисквания;
2. след проверка в служебния регистър на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
се установи, че лечебното заведение не е
предоставило необходимата информация по
чл. 13, ал. 4, чл. 23, 29 и 35 ЗТОТК;
3. има несъответствие на заявените разходи
с посочените в медицинската или финансовата
документация видове или количества на медицински дейности, използваните лекарствени
продукти и медицински изделия;
4. са използвани методи за диагностика
или лечение, които не са мотивирани от
медицинска необходимост при съответното
заболяване;
5. са използвани видове и количества лекарствени продукти и медицински изделия,
които не са обосновани съгласно нау чно
утвърдените медицински методи за лечение
при съответното заболяване;
6. дейностите, използваните лекарствени
продукти или медицински изделия са били
финансирани от други източници;
7. няма данни, че са изплатени средствата
за труд на лицата, участвали пряко в осъществяване на съответните дейности или
изплатените средства са в по-малък размер
от нормативно установения.
(3) Ръководителят на лечебното заведение е
длъжен да отстрани установените непълноти
и неточности в 7-дневен срок и да представи
необходимата документация и информация в
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
(4) Когато непълнотите и неточностите по
ал. 2 не са отстранени, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ предлага на министъра на здравеопазването да не се извършва възстановяване
на заявените разходи.
(5) Когато установи съответствие на заявените разходи с извършените дейности по реда
на тази наредба, изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
или оправомощено от него длъжностно лице
съгласува електронния отчет в 14-дневен срок
от получаването му и го изпраща в Министерството на здравеопазването.
(6) Копие от електронните отчети и представената док у ментаци я се съх ран яват в
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
за период 30 години.
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Чл. 17. Министерството на здравеопазването възстановява разходите на лечебното
заведение в срок до 30 дни след получаване
на електронния отчет, съгласуван от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
Чл. 18. Ръководителят на лечебното заведение разпределя сумите за положения труд
между всички лица, участвали пряко в осъществяване на дейностите, съобразно обема и
качеството на индивидуално положения труд
в рамките на предвиденото в съответното
приложение от наредбата.
Чл. 19. Лечебните заведения, които са
сключили договори по тази наредба и по клинична процедура № 3 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“ съгласно Наредба № 9 от 2019 г. за определяне
на пакета от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2019 г.), уведомяват
регионалните координатори по донорство,
определени със заповед на министъра на
здравеопазването съгласно Националната
програма за насърчаване на донорството и
подпомагане на трансплантацията в Република
България (2019 – 2023 г.), приета с Решение
№ 777 на Министерския съвет от 2019 г., за
всички пациенти, които се лекуват по тази
клинична процедура, хоспитализирани с диагнози I61.0 – I61.9; I63.0 – I63.9; S06.0 – S06.9
и/или тежко мозъчно увреждане, с оценка по
скалата на Глазгоу – GCS под 7.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения, които до влизане
в сила на тази наредба са подали заявления за
сключване на договори за 2022 г., не подават
нови заявления. При необходимост от уточняване на дейностите за сключване на договори
за 2022 г. Министерството на здравеопазването провежда оперативна кореспонденция с
лечебните заведения.
§ 2. Дейностите, извършени до 31 декември
2021 г. и неплатени до този срок, се заплащат
при досегашните условия и ред и съгласно
договорите, действали до този срок.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 16, ал. 5 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки и отменя Наредба
№ 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите
и за относителния дял на средствата за труд
за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2011 г., бр. 66 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г.,
бр. 5 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г.; изм.,
бр. 58 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2019 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2022 г.
Министър:
Стойчо Кацаров
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1 и 2
Възстановяване на разходите за идентифициране и поддържане на трупни донори на
органи с цел присаждане
Дейност

Средства Относитеза възста- лен дял на
новяване средствата
на разхоза труд
дите, лв.

1

2

3

Откриване на потенциален донор с мозъчна
смърт и налична сърдечна дейност

до 1500

50 %

Установяване на мозъчна
смърт при налична сърдечна дейност

до 800

50 %

Поддържане жизнените
фу н к ц и и на по т ен ц иалния донор с мозъчна
смърт при налична сърдечна дейност, вирусологични и микробиологични изследвания

до 5000

50 %

Имунологични изследвания на потенциален
трупен донор

до 950

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 3 и 5
Възстановяване на разходите за подготовка
на реципиента на органи с цел присаждане
Дейност

Средства за
възстановяване на разходите, лв.

Предоперативни медицински дейности и изследвания на потенциален реципиент за включване в служебния регистър на Изпълнителна
агенция „Медицинска надзор“ за:
Бъбрек

до 300

Черен дроб

до 1400

Сърце

до 2000

Бял дроб

до 2500

Панкреас

до 1000

Тънко черво

до 1000

Разходи за имунологични изслед- до 950
вания на реципиента за включване
в служебния регистър на ИАМН
Медицински дейности и изследва- до 1500
ния за наблюдение в предтрансплантационния период и актуализиране на данните в служебния
регистър на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ (лв. годишно)
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Дейност

Средства за
възстановяване на разходите, лв.

Разходи за имунологични изслед- до 1500
вания за актуализиране на имунологичния статус на реципиента,
включен в служебния регистър на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (лв. годишно)
Плазмафереза при сенсибилизи- 1400
рани пациенти за трансплантация – на процедура
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Приложение № 4
към чл. 14, ал. 7 и 11
Възстановяване на разходите за диагностика
и лечение на живия донор и на реципиента
в следтрансплантационния период
№

Дейност

Средства за Относитевъзстановя- лен дял на
ване на раз- средствата
ходите, лв.
за труд

Дейности

Първа гоВсяка
дина след следваща
трансплан- година,
тация, лв.
лв.

1.

Мед и ц и нск и дей- до 500
ности и изследвания
на живия донор в
следтрансплантационния период

2.

Пос т т ра нсп ла н тационни изследвания
и наблюдение при
трансплантиран орган/част от орган:

3.

Изследвания:

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 4 и 6
Възстановяване на разходите при присаждане
на органи

С Т Р. 1 9

до 600

Трансплантация на че- до 92 000
рен дроб от жив донор*

25%

4.

К линична лабора- до 1000
тория:

до 800

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 85 000
черен дроб от трупен
донор*

25%

5.

Имунология

до 2500

до 1500

6.

Микробиология

до 1000

до 400

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 42 450
бъбрек от жив донор*

25%

7.

Вирусология

до 800

8.
25%

Лекарствен мониторинг

до 5000

Тра нсп л а н т а ц и я н а до 30 000
бъбр ек от трупен донор*

9.

Профи лак т ика на
CMV инфекция

до 800

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 90 000
сърце*

25%

10. Лечен ие на C M V
инфекция

до 20 000

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 90 000
бял дроб*

25%

до 20 000

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 45 000
панкреас*

25%

11. Лечение на остро и
х рони чно от х върляне и усложнения

25%

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 100 000
сърце и бял дроб*

25%

12. Мед и ц и нск и дейности по следтрансплантационно наблюдение

до 300

Тра нс п л а н т а ц и я н а до 45 000
тънко черво (част)*

Транспортни разходи до 200 000
от държава – членка
на Европейския съюз,
страна по договора за
Европейското икономическо пространство
и ли Конфедерац и я
Швейцария
*Забележка. Включват разходите по чл. 4 за лекарствени продукти и медицински изделия, необходими
за предоперативното лечение, присаждането, реанимацията и следоперативния период до изписване
на пациентите от лечебното заведение.

13. С лед т ра нсп ла н тац ион н и изс лед вания и наблюдение
при алогенна трансплантация на стволови клетки:
14. Изследвания

до 6000

до 1500

15. Лекарствен мони- до 4000
торинг

до 3000

В средствата се включват и разходите за
труд.
Дейностите по редове 9, 10, 11 и 12 се отнасят и за възстановяване на разходите при
алогенна трансплантация на стволови клетки.
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Приложение № 5
към чл. 14, ал. 8
Възстановяване на разходи на живи донори
на органи, свързани с донорството и загуба
на доходи
Разходи
Транспортни
разходи

Въ зс та новяване на загубата на доходи от временна неработо
способност

Средства за възс та новя ва не на
разходите в лв.
Пълно възстановяване на транспортни разходи
в двете посоки,
свързани с вземане на органи,
с цел присаждане
Пълно възстанов я ва не н а ра з ликата меж ду
брутното му възн а г ра ж ден ие и
полученото обезщетение

Период на
възстановяване
Еднократно

За болничен
п рес т ой и до
30 дни от изп исва не т о о т
болницата

Приложение № 6
към чл. 14, ал. 9
Възстановяване на разходи за трансплантация на тъкани и клетки
Дейност

Средства за
възстановяване на разходите, лв.
Автоложна трансплан- до 40 000
таци я на ст волови
клетки
Алогенна трансплан- до 86 000
таци я на ст волови
клетки

Относителен дял на
средствата
за труд
40%

Автоложна и алогенна трансплантация на
стволови клетки при
деца
Кост, сухожилия, фасции и кожа
Роговица
Амниотична мембрана

до 100 000

40%

до 1500

25%

до 1200
до 240

25%
25%

40%

Приложение № 7
към чл. 14, ал. 10
Възстановяване на разходите за експертиза,
обработка, съхранение и транспортиране на
тъкани и клетки и имунологични изследвания
за търсене и откриване на съвместим донор,
включително изследванията на реципиента
Дейност

Средства за
въ зста новяване на разходите, лв.

Имунологични изследвания за до 12 000
търсене и откриване на съвместим
донор, включително изследвания
на реципиента
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Дейност

Средства за
въ зстановяване на разходите, лв.

Разходи при алогенна трансплан- до 15 000
тация на стволови клетки за експертиза, обработка, съхранение
и транспортиране на тъкани и
клетки в страната
Разходи при алогенна трансплан- до 35 000
тация на стволови клетки за експертиза, обработка, съхранение
и транспортиране на тъкани и
клетки от чужбина
7576

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските изделия
по чл. 30а от Закона за медицинските изделия
и за определяне на стойността, до която те
се заплащат (ДВ, бр. 28 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
се създава т. 7:
„7. за нови групи медицински изделия – извършена оценка на здравните технологии
съгласно приложението за:
а) медицински изделия, класифицирани
като клас IIb и клас III в съответствие с член 51
от Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за
медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002
и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна
на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на
Съвета (OB, L 117/1 от 5 май 2017 г.);
б) медицински изделия за инвитро диагностика, класифицирани като клас D в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) 2017/746
на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2017 г. за медицинските изделия за
инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на
Комисията (OB, L 117/176 от 5 май 2017 г.).“
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Оценката по ал. 1, т. 7 се разглежда
от комисия, определена със заповед на управителя на НЗОК, след подаване на заявление
по образец, утвърден от управителя на НЗОК.
(3) Членовете на комисията по ал. 2 не
могат да участват в дейности, свързани с
разработването, производството, маркетинга,
търговията на едро и дребно със съответното
медицинско изделие.
(4) Членовете на комисията по ал. 2 са
длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по
повод изпълнение на задълженията им по
тази наредба.
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(5) Заявленията по ал. 2 се подават до
30 април на съответната календарна година.
(6) До 30 юли на съответната календарна
година комисията по ал. 2 разглежда постъпилите заявления и предлага на управителя
на НЗОК съответната нова група медицински
изделия да бъде включена в спецификацията
по чл. 25, ал. 1 и пределна стойност, до която
новата група медицински изделия се приема
за разходоефективна, или се произнася с мотивиран отказ.“
§ 2. В чл. 57, ал. 3 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 след думите „стандарт БДС EN
ISO 9001“ се добавя „или вътрешно внедрена
система за качество“.
2. В т. 5 се създава изречение второ: „Когато заявителят не е предоставял/произвеждал
съответните помощни средства/приспособления/съоръжения/медицински изделия през посочения период, същият подписва декларация
по образец, утвърден от управителя на НЗОК.“
§ 3. Създава се приложение към чл. 24,
ал. 1, т. 7:
„Приложение
към чл. 24, ал. 1, т. 7
Ръководство относно изискванията към съдържанието на анализа за оценка на здравните
технологии на нова група медицински изделия,
кандидатстващи за заплащане от НЗОК
Основните раздели, които следва да съдържа анализът, са:
1. описание и технически характеристики
на технологията;
2. здравен проблем и текуща клинична
практика;
3. настояща употреба на оценяваната технология;
4. какво е необходимо за използването на
здравната технология;
5. клинична ефикасност, ефективност и
безопасност;
6. анализ на разходната ефективност;
7. анализ на бюджетното въздействие;
8. допълнителни аспекти на здравната
технология;
9. заключение;
10. препоръки;
11. използвана литература.
Информация, която следва да съдържат
горепосочените раздели:
1. Описание и технически характеристики
на технологията.
1.1. Характеристики на технологията.
Да се представи детайлно описание на
оценяваната технология:
– наименование на медицинското изделие
(при необходимост на отделните компоненти, част от цялостна система); производител; номер(а) на разрешението за употреба;
клас, към който принадлежи; код по Global
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Medical Device Nomenclature (GMDN); показания; механизъм на действие; технически
характеристики, схеми, снимки; развитие в
исторически план; разновидности; администриране (медицински специалисти, пациенти
или обгрижващите ги лица); предимства на
здравната технология, вкл. дали е иновативна,
или се използва в други страни; изброяват се
наличните модели/версии и съдържанието
на опаковката.
1.2. Регулаторен статут на технологията.
Да бъде описан регулаторният статус на
здравната технология. При налични вече
одобрения да бъдат представени страните, в
които здравната технология е одобрена, или
ако е налична, да се представи информация
за предстоящи процедури за одобрение.
1.3. Производство и разпространение на
технологията.
Да бъде включена информация за име и
адрес на производителя, механизъм на разпространение (вкл. дистрибутор) и достъп до
технологията.
1.4. Експлоатационен период и гаранция.
Да се предостави информация за правилна
техническа експлоатация на здравната технология и условия за оптимално функциониране. Да се посочи информация за необходима
поддръжка и отговорни за нея лица; честота
на поддръжка; процедури, свързани със стерилизация и честота на стерилизация.
Да се предостави информация за гаранционните условия за здравната технология и
отделните є компоненти, в т.ч. гаранционни
срокове и обслужване.
2. Здравен проблем и текуща клинична
практика.
2.1. Общ преглед на заболяването.
Описание на здравния проблем на базата на
надеждни източници на информация, както и
ясно позициониране на медицинското изделие
в терапевтичните/диагностичните процеси
на анализираното заболяване. Ако оценката
се отнася до специфична таргетна популация,
се представя накратко описание на заболяването, последвано от детайлна информация,
касаеща таргетната популация.
2.2. Епидемиологични данни.
Да бъдат предоставени актуални епидемиологични данни с акцент върху българската популация (при наличие на локални
епидемиологични данни). Необходимо е да
се представи заболяването и от гледна точка
на общественото здраве (социално-икономическа тежест).
2.3. Таргетна популация.
Да се опише целевата популация, при която
ще се ползва оценяваната технология.
Ако оценяваната технология ще се ползва в
конкретна субпопулация от пациенти, диагностицирани с дадено заболяване, да се посочат
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критериите за установяване на оценяваната
субпопулация.
2.4. Лечение на заболяването.
Да се опишат препоръките за лечение на
базата на основани на доказателства клинични
препоръки и ръководства. Да се опишат различните лечения, препоръчани в българските
и европейските клинични препоръки. Това
описание следва точно да представя алгоритъма и метода на лечение на съответното
заболяване и таргетна група.
2.5. Алтернативни здравни технологии.
Да бъдат разгледани всички потенциални
алтернативни здравни технологии, които се
заплащат от платеца за лечение на съответното заболяване и таргетна група пациенти.
Следва да се посочат неудовлетворените
потребности на пациентите в контекста на
оценяваната технология и ползваните към
момента терапевтични подходи.
Алтернатива за сравнение на оценяваната
технология трябва да бъде съществуваща (актуална) лекарствена терапия, процедура или
медицинско изделие, които в медицинската
практика биха били заменени от оценяваната
технология.
3. Настояща у пот реба на оцен яваната
технология.
3.1. Настояща употреба на технологията.
Да се посочи дали технологията е приложена и ако е, в кои европейски страни и за
кои терапевтични показания е пуснато на
пазара и/или в действие съответното изделие.
3.2. Държави, в които технологията се заплаща от здравни системи и фондове.
Да се опише реимбурсният статус на здравната технология в Европа, терапевтични показания, рестрикции и ниво на реимбурсация,
обобщение на препоръките за реимбурсиране,
дали реимбурсацията е за всички терапевтични
показания, или само за конкретни терапевтични показания в другите държави.
4. Какво е необходимо за използването на
здравната технология?
4.1. Изисквания за употреба.
Да се предостави информация дали здравната технология се използва самостоятелно,
или в комбинация с друго медицинско изделие, лекарствена терапия или процедура.
Ако към разрешението за употреба има приложени допълнителни специални условия за
използване, следва те да бъдат предоставени
(вкл. условията, при които ще се използва;
ограничения за специалисти и лица, които
имат право да я използват).
Следва да се представи информация относно изследванията и проследяването на
пациентите, които използват технологията.
4.2. Необходими процедури за използване
на технологията.
Да се посочи дали процедурата е разработена конкретно за самата технология, или е
провеждана и преди това с други технологии.
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Описанието на процедурата включва следните характеристики: начин на приложение;
продължителност; роля на всеки специалист,
който участва в нея; необходима среда за
извършването є; честота на извършване на
процедурата по време на лечението; необходимост от анестезия.
4.3. Инвестиции и организация.
Следва да се предостави информация за
инвестиции, които са необходими, за да се
използва технологията (допълнителни ресурси,
нуждата за които ще възникне при въвеждането на здравната технология).
В т.ч. следва да се опишат допълнителните
умения, обучения и квалификации, които ще
са необходими на здравните специалисти, за
да могат да администрират медицинското
изделие. Също така трябва да се представят
допълнителните човешки ресурси, които се
очакват при въвеждането на здравната технология (напр. нови служители).
Следва да се опишат промените на настоящите условия, които биха могли да настъпят,
извън обичайната клинична практика, след
въвеждането на здравната технология (брой
изследвания, допълнително оборудване, инфраструктура и др.).
5. Клинична ефикасност, ефективност и
безопасност.
5.1. Идентифициране и селекция на проучванията.
Основната цел е да се идентифицират
всички клинични проучвания, включващи
оценяваната здравна технология. Преимуществено следва да бъдат включени рандомизираните изпитвания, които сравняват
новата технология с основната алтернатива.
Ако не се открият директни рандомизирани
сравнения, трябва да се проведе търсене за
нерандомизирани изпитвания (обсервационни
проучвания, проучвания с едно рамо и др.).
Представя се пълен списък на идентифицираните изпитвания, включващи кандидатстващата технология.
Подборът на проучванията следва да бъде
извършен въз основа на критериите за включване и изключване, избрани преди започване
на търсенето (описани подробно в т. 5.2).
Представят се източниците на информация
за клиничните проучвания. Препоръчителните бази данни са: PubMed, Cochrane Library,
ClinicalTrials.gov, European Union Clinical Trials
Register, EMBASE.
Следва да се отчете необходимостта от допълнително идентифициране на доказателства
с помощта на следните методи:
– консултации с клинични експерти;
– несистематично търсене на данни, публикувани в специализирани списания в областта на оценяваната технология, но които
не са включени в ползваните бази данни с
медицинска информация;
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– установяване на контакт с автори на
клинични изпитвания;
– ползване на интернет търсачки;
– консултации с производители.
Процесът, водещ до окончателния подбор,
следва да бъде представен под формата на
диаграма съгласно указанията на PRISMA.
5.2. Клинични проучвания.
Освен представянето в табличен вид на
всяко едно от проучванията е необходимо и
подробно описание на критериите за включване и изключване при избор на клиничните
проучвания.
5.3. Основни характеристики на проучванията.
В табличен вид да се представят основните
характеристики на проучванията – идентификационен номер, цел на проучването, крайни
точки, дизайн на проучването, участници,
критерии за включване и изключване, интервенция и компаратор, брой центрове на
проучването, резултати по крайни точки и
период на проследяване.
5.4. Резултати за ефикасността.
Независимо от посочените резултати в
табличния преглед на изпитванията в този
раздел трябва подробно да бъдат изяснени и
илюстрирани всички резултати от тях. Илюстрацията може да съдържа допълнителни
таблици, фигури и др.
Приоритетно значение при оценката на
здравните ползи на технологията трябва да
имат клинично значими резултати, които са с
ключова важност за даденото заболяване или
интервенция. Докладваните резултати трябва:
– да бъдат дефинирани и пояснени от
гледна точка на конкретния здравен проблем;
– да отразяват най-важните аспекти на
здравния проблем и в същото време да позволяват да се установят възможните разлики
между сравняваните технологии;
– да бъдат важни за вземане на клинични
решения.
5.5. Резултати за безопасността.
Предоставя се обобщение на съображенията за безопасност, включително важни
идентифицирани рискове, важни потенциални
рискове и липсваща информация, относими
към здравната технология.
Да се предоставят данни за време на експозиция както на оценяваното медицинско изделие, така и на избраните алтернативи – напр.
дни, седмици, месеци, трайно имплантирани.
Да се представи информация за съответните крайни точки, методите за събиране и
анализ на данните. Представените данни от
проучването следва да отразяват резултатите
за безопасността на здравната технология.
Ако има резултати, проучвания или рамена от проучванията, които са изключени от
обобщението на резултатите за безопасност,
да се представи ясна обосновка за този избор.
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Да се предостави информация за броя на
пациентите, които са преустановили трайно
или временно своето лечение.
В табличен вид да се предостави информация за броя на нежеланите събития, тяхната
тежест и честота на поява, изразена в проценти.
5.6. Резултати за качеството на живот.
Да се посочи влиянието на анализираната
здравна технология спрямо това на алтернативите върху следните аспекти, свързани с
качеството на живот (QoL):
– качество на живот, свързано със здравето (HRQoL);
– HRQoL, специфично за съответното
заболяване;
– работоспособност;
– извършване на обичайните ежедневни
дейности.
5.7. Резултати за ефективност с данни от
реалната клинична практика (RWD).
Необходимо е да се оценят ефектите на
изследваната здравна технология върху качеството и продължителността на живот на
пациентите в реалната клинична практика.
Данните, свързани с ефективност, следва да се ползват от надеждно проучване,
проведено в условия на реална клинична
практика (данни от реалния свят, Real World
Data – RWD; доказателства от реалния свят,
Real World Evidence – RWE). Те могат да бъдат
проспективни и ретроспективни проучвания
(прагматични рандомизирани клинични изпитвания, обсервационни проучвания и бази
данни, включително регистри на пациенти,
бази данни на МЗ/НЗОК и други институции,
медицински научни изследвания).
В някои случаи е позволено да бъдат взети предвид непубликувани клинични данни,
свързани с ефикасност или ефективност в
клиничния анализ. Във всеки случай оценката на ефективността следва да бъде въз
основа на доказателство с най-високо ниво
на достоверност. Трябва да бъде предоставен
коментар за степента на съответствие между
ефикасност и ефективност.
Резултатите, докладвани от пациентите, са
важна част от оценката както на клиничната
ефективност, така и на свързаното със здравето качество на живот. Резултатите, доклад
вани от пациентите, включват общи и/или
специфични за състоянието данни, мерки за
качество на живот, симптоми или функции.
В анализите трябва да се отбележи кога
и как са оценявани резултатите, докладвани
от пациентите.
Да се представи схемата, по която са оценявани резултатите, докладвани от пациентите (например съобщавани от участниците,
QALY, визуално-аналогова скала на болката,
тест за зрителна острота, 6-минутен тест за
ходене, др.). Всички измерители на резултати-
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те, докладвани от пациента, трябва да бъдат
посочени (напр. EQ5D, HUI).
5.8. Сравнителна ефикасност, ефективност
и безопасност – метаанализи и индиректни
сравнения.
При голям брой клинични проучвания,
включващи една и съща пациентска популация,
общи крайни точки и оценявани технологии,
препоръчително е представянето на метаанализ, обединяващ данните от тези проучвания.
При съмнени я от носно качест вото на
изпитванията или релевантността на конкретни проучвания следва да бъдат представени резултати от метаaнализи. Следва да се
представи подробно описание на критериите
за включване и изключване на съответните
проучвания при метаанализа.
В отсъствието на преки сравнителни клинични изпитвания, които пряко да сравняват
оценяваната здравна технология и компаратора, се препоръчва да се извърши косвено
сравнение (мрежови метаанализ, индиректно
сравнение). Методологическата и клиничната
еднородност на проучванията, включени в
сравнението, трябва да бъде предварително
оценена и да се обмисли дали е валидно косвеното сравнение.
Установяването на изпитванията, които да
бъдат използвани при косвеното сравнение,
трябва да бъде въз основа на систематичен
преглед. Препоръчителен е задълбочен анализ
на методологията, използвана в проучванията,
както и анализ на различията в популацията,
здравната технология в референтното рамо
и проучваните крайни точки. Установените
разлики трябва да бъдат представени в таблична форма.
Непрякото сравнение трябва да се извърши с използване на методи, коригирани за
резултата, получен в контролната група, напр.
метода на Bucher, Bayesian метод за смесено
сравнение на терапията, метаанализ на Lumley
мрежа или метарегресия. Когато се използва
Bayesian подход, трябва да се обърне специално
внимание, за да се провери валидността на
резултатите.
Когато не е възможно да бъде извършено
косвено сравнение чрез обикновено референтно рамо (неконтролирани проучвания), може да
бъдат обмислени други методи, включително:
– сравнение на групи от различни проучвания;
– съпоставителен анализ с исторически
контроли;
– косвено сравнение, коригирано за напасване;
– сравнение чрез използването на индивидуални данни на ниво пациент.
Преди започване на изчисленията трябва
да бъдат обосновани критериите за избор на
специфичен аналитичен метод. Окончателният
избор на аналитичния метод следва да бъде
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базиран на вида налични данни. Резултатите
от всяко косвено сравнение трябва да бъдат
тълкувани внимателно. Във всички случаи на
косвени сравнения трябва да бъде направено
задълбочено тълкуване на резултатите заедно
с описание на ограниченията и анализ на
чувствителността, представящ въздействието
от включване и изключване на проучвания
със значителни отклонения по отношение на
методологията в сравнение с проучванията,
използвани в косвеното сравнение.
5.9. Силни страни и ограничения на анализа.
Да се представи обобщение на резултатите
и доказателствата, като се вземат предвид
качеството на изследването, валидността на
използваните крайни точки и степента на
доказателствата.
Да се представи кратко изложение на доказателствата за обхвата на оценката, като се
вземат предвид популацията, интервенцията,
алтернативите и резултатите.
Да се представят клиничните ползи за
пациента.
Да се определят всички фактори, които
биха могли да повлияят върху резултатите от
проучванията, при въвеждане на здравната
технология в клинична практика.
6. Анализ на разходната ефективност.
6.1. Описание на проведените икономически
анализи с оценяваната здравна технология в
други държави.
Когато има проведени здравно-икономически оценки или фармако-икономически
анализи с оценяваната здравна технология за
целите на други системи на здравеопазване,
те следва да се опишат. Препоръчителен е
табличен вид на описанието и детайлна писмена информация. В табличен вид следва да
се пояснят следните данни:
– източник на проучването;
– цел на проучването;
– използван метод/методи на проучването, включително приложено моделиране
(ако има);
– сравнявани алтернативи;
– измерителите на резултатите (клинични
показатели, качество на живот, дългосрочни
резултати и др.);
– резултати от анализа;
– заключение на авторите.
Получените резултати следва да бъдат коментирани и отнесени към оценката на настоящата здравна технология. По-специфичните
резултати или интерпретация на данните и
резултатите следва да бъдат пояснени и като
текст.
6.2. Описание на публикувани оценки на
здравната технология, извършени от държавни
институции за целите на друга национална
система на здравеопазване.
Трябва да се предоставят данни за всички
държави, в които технологията е била оценявана.
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Данните за извършените оценки следва да
включват следната информация:
– институцията, която е извършила оценката;
– перспективата на оценката (публични
фондове, специални системи за финансиране,
общество и др.);
– показанието, за което е извършена
оценката;
– засегнато население;
– сравнявани алтернативи;
– приложени методи за оценка;
– когато има включени схеми за достъп
на пациентите, те също трябва да се посочат;
– взето решение (включително ограниченията, които са свързани с това решение);
– да се поясни дали взетото решение е
окончателно, или технологията подлежи на
допълнително проследяване.
Всички решения на държавните институции
трябва да се приложат с подходящите референции и да се приложи документът, съдържащ
окончателната оценка и заключение.
6.3. Цел на анализа.
Формулираната цел трябва да бъде ясна и
конкретна и да е съобразена с финансиращата
институция.
6.4. Приложен анализ. Основания за избора
на вида анализ.
Изборът на аналитичен метод трябва да бъде
обоснован от гледна точка на заплащащата
институция, времевия хоризонт, доказателствата за терапевтичните резултати.
При приложението на методите се спазват
основните теоретични препоръки, както и
тези на Добрите изследователски практики.
Препоръчително е основният икономичес
ки метод, който се прилага при оценката на
здравната технология, да включва най-малко
анализ разход-полезност (CUA) или анализ
разход-ефективност (CEA). Когато е уместно,
могат да бъдат проведени повече от един
анализ.
При сравнителни алтернативи с липса на
превъзходства на терапевтичните резултати
може да се приложи анализ разход-минимум
(СМА).
При метода анализ разход-полза (СВА)
е необходимо здравните резултати да бъдат
представени като парични стойности, което създава доста трудности, поради което
приложението на CBA в здравеопазването е
ограничено. Това е така, защото CBA може
да игнорира някои трудно оценими, но важни
здравни ползи, които трудно могат да се остойностят с паричен еквивалент.
Приложените анализи трябва да отразяват
наличните данни за ефикасност/ефективност
и профил на безопасност на оценяваната технология, както и българската терапевтична
практика, стандарти за лечение и източници
на данни за разходите.
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6.5. Сравнителни алтернативи.
При п ровеж данет о на иконом и ческ и я
анализ сравнителните алтернативи трябва
да бъдат съобразени с препоръчителните алтернативи от представянето на клиничните
изпитвания, а именно:
– алтернативата, която най-вероятно ще
бъде заменена от новата технология;
– алтернативи от проведени систематични
обзори и метаанализи;
– алтернативите, които са включени в
стандартните терапевтични ръководства;
– алтернативи от рандомизирани клинични изпитвания.
В тази последователност на избор на алтернативи следва да се ориентират оценяваните за
заплащане здравни технологии, като колкото
по-високо в йерархията на сравнителните алтернативи е използваната в анализа, толкова
по-висока е достоверността му.
Изборът на която и да е от сравнителните алтернативи трябва да бъде обоснован от
гледна точка на българската терапевтична
практика.
6.6. Перспектива.
А нализът трябва да бъде извършен от
гледна точка на институцията, която ще финансира медицинските услуги чрез обществени средства (гледната точка на обществен
платец – НЗОК). Възможен е и анализ от
съвместна гледна точка, т.е. на платеца и
на бенефициентите (пациентите), напр. като
се вземат предвид доплащанията за здравни
технологии, включване на други разходи,
които се извършват изцяло или са за сметка
на пациентите.
Цитираните гледни точки не изключват
провеждането, в оправдани случаи, на допълнителни анализи от други перспективи, напр.
социалната такава (като се вземат предвид
косвените разходи), тази на доставчика или
от гледна точка на обществените финанси
(напр. вкл. на инвалидни пенсии или социални помощи).
6.7. Времеви хоризонт.
Времевият хоризонт на икономическия
анализ трябва да бъде достатъчно дълъг, за
да позволи оценката на разликите между резултатите и разходите за оценяваната здравна
технология и компараторите. Трябва да е един
и същ за измерване на разходите и на здравните резултати. Избраната продължителност на
времевия хоризонт трябва да бъде обоснована.
В случай на здравни технологии, за които
резултатите и различаващите се разходи се
случват по време на целия живот на пациента,
трябва да се използва хоризонт за оценка на
база цял живот на пациента (средна продължителност на живот за популацията). Въздействието на продължителността на времевия
хоризонт трябва да бъде тествано като част от
анализа на чувствителността (разработеният
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модел трябва да позволява да бъде променяна
продължителността на времевия хоризонт).
Ако икономическият анализ цели да минимизира разходите и когато разходите за сравняваните здравни технологии са постоянни
във времето, може да бъде приета единица
за продължителност на времевия хоризонт,
напр. 1 година.
6.8. Анализ на разходите.
Икономическият анализ следва да включва
разходите, съответстващи на използваните
ресу рси при прилагането на съответното
медицинско изделие в клиничната практика.
Установяването на категориите на разходите
и определянето на метода за тяхното измерване и оценка са непосредствено свързани с
перспективата и времевия хоризонт, избрани
за анализа.
В зависимост от избраната гледна точка
анализът трябва да установи:
– директни разходи – цената на медицинското изделие (цената, която ще се заплаща
от платеца, при съответното ниво на реимбурсиране);
– преки медицински разходи в резултат
от ползването на ресурси, необходими за
извършване на манипулация, медицински
грижи, мониторинг, хоспитализация, труд на
медицинския персонал и др.; важно е разходите
да са за сметка на платеца, когато анализът
е от гледна точка на платеца;
– преки немедицински разходи в резултат
от ползването на ресурси, необходими за извършване на манипулация, медицински грижи
и поддържане на процеса на извършването им,
които не са свързани с медицинските грижи,
напр. разходи за транспорт до болницата,
грижи в дома; от гледна точка на публичните
финанси преките немедицински разходи също
така включват социални ползи, като пенсии,
обезщетения за неработоспособност и услуги
по рехабилитация, както и намалени приходи
от обществено осигуряване и данъци; този тип
разходи се взема предвид, когато анализът е
от гледна точка на обществото;
– косвени разходи, дефинирани като разходите за ресурси, загубени поради заболяването
и неговите последствия; в доклади за оценка
на здравна технология това са разходите за
загубена продуктивност на пациентите и лицата, които ги обгрижват; категорията косвени
разходи трябва да включва разходите, свързани
с платена работа, както и загубите, понесени
при избора на една алтернатива спрямо друга.
6.9. Дисконтиране 3,5 на сто годишно както
на разходите, така и на резултатите при представяне на разходите и резултатите за период,
по-дълъг от една година.
6.10. Измерители на резултатите.
При провеждането на аналитичните техники се спазват препоръките за измерители на
резултатите, които се очакват при въвеждане
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на здравната технология. Предпочитани са
дългосрочните резултати (продължителност
на живота (LYG), година живот, съобразена
с качеството (QALY), следвани от междинни
резултати (промени в клинични показатели
и прогресия на заболяването).
Изборът на измерител на резултата следва
да бъде обоснован от гледна точка на проведения анализ, вида на заболяването, очакваната
продължителност на лечението, промените
по време на лечението.
При отчитане на показателя QALY следва
да се посочи източникът на данни за промените в качеството на живот и дали това са
данни от проведени клинични изпитвания с
кандидатстващата здравна технология, или
от бази данни с публикувани проучвания (те
трябва да бъдат посочени), или експертни
оценк и на медицинск и специалисти, или
други източници.
6.11. Моделиране на разходната ефективност.
Когато наличните клинични и неклинични
данни не са достатъчни, за да се определи съотношението разход-ефективност, се прилага
моделиране. Структурата на модела трябва да
бъде представена. Сложността на модела и
методите за моделиране трябва да съответстват
на сложността на здравния проблем.
Препоръчи телно е модели те да бъдат
доколкото е възможно по-опростени и проз
рач н и, к ат о в с ъщо т о време се за пазва
тяхното детайлно изпълнение, за да може
да се оцени разликата в ефективността на
сравняваните технологии. Трябва да са ясни
предположенията в модела, добре обосновани
и тествани чрез анализ на чувствителността.
Моделите трябва да бъдат разработени чрез
общоприети пособия, за да може да се тестват
и верифицират.
В случаите, когато няма статистически
значима разлика в клиничната ефективност
на алтернативите, не е необходимо моделиране. Ако моделът включва ключови данни,
за които няма несигурност в промените им, в
анализа на чувствителността се тестват само
тези, при които има статистически значима
разлика. Останалите параметри трябва да се
изключат от модела или да се считат като
неутрални по отношение на модела.
При представяне на съотношението разходрезултат може да бъде приложено моделиране от вида „Дърво на решенията“, модел на
Марков, епидемиологичен модел или друга
научно приета техника за моделиране.
6.12. Резултати от приложения аналитичен
метод.
Когато приложената аналитична техника
е разход-ефективност или разход-полезност,
резултатите се представят като съотношение разход-ефективност или инкрементално
съотношение на нарастване на разходите и
резултатите.
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При представянето им се спазват общоприетите правила на подреждане на алтернативите във възходящ ред на резултатите и
се изчислява инкременталното съотношение
на разходите (ICER) за всяка от терапиите
по отношение на съответната алтернатива
за сравнение.
6.13. Анализ на чувствителността.
Несигурността на резултатите може да се
дължи на липсващи данни, прецизност на прогнозите или методологични предположения.
Анализът на чувствителността трябва да
се фокусира върху входящите данни, за които
несигурността на изчислението е най-висока,
както и тези, които имат значително въздействие върху резултата от икономическия
анализ. Интервалът, в който трябва да варират
параметрите, е ±20%.
В икономическия анализ е необходимо да
се проведе вероятностен и еднопосочен анализ
на чувствителността. Вероятностният анализ
следва да тества поне параметрите, които имат
най-голям ефект върху резултатите. Решението
да не се провежда вероятностен анализ трябва
да бъде подкрепено от подходящи основания
(напр. икономически анализ под формата на
сравнение на разходи, анализ минимизиране
на разходите), включени в документа за икономическия анализ. Задължително се представят
използваните параметрични разпределения
към всички оценявани показатели (например:
разходи – normal, здравни ползи – gama).
Анализът на чувствителността трябва да:
– установи несигурните параметри (за
които има вероятност от грешка при изчислението);
– дефинира и обоснове обхвата на вариа
билност на определени параметри;
– изчисли основните резултати от анализа
(здравните резултати и тяхната разлика, общите разходи и тяхната разлика, ICER/ICUR,
CER/CUR), като има предвид специфична
променливост на несигурните параметри.
Резултатите от анализа на чувствителността следва да бъдат представени в таблична
форма и където е подходящо, и в графична
форма, напр. като диаграма на разпределение (scatter plot) в координатната система за
разходна ефективност, крива на приемливата разходна ефективност (cost effectiveness
acceptability curve – CEAC), диаграма тип
„торнадо“.
6.14. Интерпретация на резултатите.
Резултатите се интерпретират по отношение
на перспективата на анализа, по отношение
на съотношението разход-резултат или на
инкременталното съотношение.
Анализират се евентуалните ограничения
на приложения анализ и факторите, които
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биха имали въздействие, но не са включени
в анализа.
6.15. Силни ст рани и ог раничени я на
анализа.
Следва да се представят силните и слабите
страни на проведения анализ.
Като силна страна може да се отбележи:
– използването на вход ящи данни от
рандомизирани клинични проучвания и метаанализи;
– избор на модел, отразяващ естествения
ход на заболяването;
– избор на аналитичен метод, отразяващ
локалната клинична практика;
– оценка на несигурността на резултатите
от икономическия анализ, представена чрез
анализа на чувствителността.
Частта, касаеща ограниченията, трябва
да обсъжда характеристиките на анализа и
наличните първоначални данни, източниците на несигурност на тези данни, както
и характеристиките на обхвата на анализ в
контекста на специфичен здравен проблем.
Следва да се опише явлението, което засяга
чувствително несигурността на получените резултати и направените въз основа на
тях зак лючения, както и валидност та на
представени я ана лиз. При обсъж дане на
ограниченията трябва да се посочи дали
икономическият анализ е бил въз основа на
данни за клиничната ефективност, които са
достигнали статистическа значимост.
7. Анализ на бюджетното въздействие.
7.1. Размер и характеристики на целевата
популация.
При изготвянето на анализа на бюджетното въздействие е задължително да се оцени
размерът на целевата популация пациенти и
разпределянето на всякакви характеристики,
свързани с нея, които могат да имат бюджетно влияние. След като се дефинира целевата
популация, трябва да се определи процентът
на диагностицирани, на лекувани пациенти,
както и тежестта на заболяването. Обикновено
във връзка с това се прилагат по-лимитиращи
критерии за включване, за да се изчисли точно
популацията пациенти, които са надеждни за
новата здравна технология. При оценката на
размера на целевата популация и тежестта
на заболяването е важно да се предвиди и
промяната на тези параметри във времето
със и без новата здравна технология.
Подобн и п ромен и могат да п ромен я т
бюджетното въздействие на новата здравна
технология. За оценка на тези промени се
използват данни от клинични проучвания или
регистри. Публикувани данни или експертна
оценка за всякаква допълнителна възможност
за определяне на целевата популация, която
може да повиши размера є или да промени

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

тежестта на заболяването, също трябва да
бъдат включени в анализа.
Целевата популация следва да бъде определена при следните критерии:
– разпространение на заболяването;
– оценка на пациентите, които са подходящи за новата здравна технология;
– оценка на предполагаемия пазарен дял
на новата технология от таргетната популация
спрямо популацията, която използва сравнителните алтернативи за даденото показание.
7.2. Перспектива.
А на лизът на бюд жет но т о въ здейст вие
следва да бъде проведен от гледната точка на
заплащащата публична институция. В случай
на споделяне на разходите с пациента се препоръчва да се представят и средните разходи
от страна на пациента. Само в обосновани
случаи допълнително може да се проведе
анализ на бюджетното въздействие от друга
перспектива.
7.3. Времеви хоризонт.
А на лизът на бюд жет но т о въ здейст вие
включва оценка на въздействието на оценяваната здравна технология върху годишния
публичен бюджет за здравеопазване в рамките
на няколко години след въвеждането на новата технология на пазара или изтегляне от
пазара на наличните алтернативи. Анализът
на бюджетното въздействие се представя за
период 3 години.
7.4. Елементи на анализа.
А на лизът на бюд жет но т о въ здейст вие
включва следните елементи:
– размер и характеристики на целевата
популация;
– настояща терапевтична практика;
– нова терапевтична практика след въвеждане на новата здравна технология/отпадане
на настоящата;
– разходи за настоящата и новата здравна
технология;
– представяне на резултатите;
– анализ на чувствителността;
– силни и слаби страни на анализа.
7.5. Източници на данни.
Източници на данни за анализа на бюджетното въздействие могат да бъдат: публикувани
епидемиологични проучвания, национални
статистически данни, пазарни проучвания,
данни от регистри. За целта е необходимо
да бъде представена стратегията за търсене,
критериите за избор на данни и методите за
анализ, както и силните и слабите страни на
използваните източници.
Препоръчително е да се използват епидемиологични данни за българската популация,
но при липса на локални такива следва да се
използват данни от други държави.
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Представят се очакваните действителни
разходи за платеца, свързани с новата здравна технология и сравнителните алтернативи.
7.6. Сценарии.
Анализът на бюджетното въздействие се
базира на два сценария – „Свят без здравната тех нолог и я“ и „Свя т със зд равната
технология“. В сценария „Свят без здравната
технология“ се описва настоящата терапевтична практика, докато сценарият „Свят със
здравната технология“ отразява въздействието
върху пазара след въвеждането на новата
технология (която може да бъде добавена
към съществуващите или може да замени
част от тях или всички).
Предположенията относно двата сценария
трябва да бъдат детайлно описани и обосновани в анализа.
7.7. Разходи.
Анализът на разходите при оценката на
бюджетното въздействие е в съответствие с
перспективата на анализа. Методите, изпол
звани за оценка на разходите, трябва да бъдат
ясно описани и обосновани. Анализът на
разходите се базира на действителната цена
на придобиване на новата здравна технология
от заплащащата институция и на допълнителните разходи, свързани с оценяваната здравна
технология.
При представяне на публичните разходи
трябва да се гарантира, че това са действителните разходи или спестявания за платеца.
В зависимост от вида на новата здравна
технология е важно да се опишат и възможните разходи, свързани с нейното въвеждане,
включително ако е необходимо обучение на
медицинските специалисти или пациента,
както и промени в принципите за диагнос
тика или други функционални промени в
здравната система.
В анализа на бюджетното въздействие
разходите не се дисконтират.
При оценката на общите допълнителни
разходи трябва да се има предвид:
• разходите, свързани с новата здравна
технология;
• допълнителните разходи в системата на
здравеопазването, свързани с прилагането на
новата технология;
• намаляването на разходите, свързани с
намаленото използване на съществуващите
алтернативи, ако новата технология замени
настоящите;
• намаляване на разходите, свързани със
спестявания, като например по-малко хоспитализации и др.
7.8. Представяне на резултатите.
В табличен вид се представят броят на
пациентите и разходите със здравната технология, ако здравната технология се реим-
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бурсира („Свят със здравната технология“)
и брой пациенти и разходи с алтернативите,
ако здравната технология не се реимбурсира
(„Свят без здравната технология“).
Въздействието върху бюджета е разликата
между двата сценария във всяка от съответните години на анализа. Година 1 е първата
пълна календарна година след вземането на
решение за въвеждане на новата технология.
Получените резултати следва да бъдат ясно
формулирани.
7.9. Анализ на чувствителността.
Анализът на чувствителността трябва да
отразява входящите данни, които имат найголямо въздействие върху резултата. Стойностите от диапазоните на променливост на
входящите данни и предположенията следва
да бъдат подбирани така, че съответно да
изчисляват минималната и максималната
промяна в разходите. Следователно, анализът
на чувствителността трябва да тества всички
несигурности, свързани с изчисляването на
размера на популацията, разпространението на
употребата на всяка технология, както и разходите за употреба и условията за реимбурсиране
на разглежданите технологии. Анализът на
чувствителността трябва да тества и ценовите
предложения за здравната технология, която
да се оценява. Интервалът, в който трябва да
варират входящите данни, е ±20%.
При отсъствие на точни данни за България
или различаващи се предварителни изчисле
ния най-важните входящи данни следва да
бъдат оценявани в многопосочен анализ на
чувствителността въз основа на различни
източници на данни.
7.10. Си лни ст рани и ог рани чени я на
анализа.
Следва да се представят силните и слабите
страни на проведения анализ.
Като силна страна може да се отбележи:
– използване на локални епидемиологични данни;
– валидиране на пациентската популация
от водещи експерти в областта;
– оценка на несигурността на входящите
данни чрез анализ на чувствителността.
Като слаба страна може да се отбележи:
– липса на локални епидемиологични
данни;
– невъзможност да бъдат определени пазарните дялове на алтернативите.
8. Допълнителни аспекти на здравната
технология.
Ако решението за финансиране на разглежданата технология би могло да доведе
до значителни разходи за пациентите или
анализът на бюджетното въздействие се извършва от няколко перспективи, напр., когато
финансирането на технологията би могло да
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има значителни последствия за обществените
разходи в сектори, различни от здравеопазването, следва да се обсъдят заключенията,
получени в резултат от тези анализи, включително важните етични и социални аспекти.
8.1. Етичен анализ.
Трябва да бъдат взети предвид следните
въпроси:
– кои групи пациенти, ако има такива,
биха могли да бъдат облагодетелствани или
дискриминирани в резултат от предположенията, възприети в икономическия анализ;
– гарантирано ли е, че достъпът до медицинската технология е равен, когато потребностите са равни;
– очаква ли се малка група хора да получи голяма полза или ползата е малка, но
от общ характер;
– технологията представлява ли отговор
за хора със значителни здравни потребности,
на които в момента не се предлага никакъв
наличен начин на лечение и чийто достъп до
лечение е ограничен.
8.2. Организационни аспекти.
Да се провери дали решението за финансиране на оценяваната здравна технология би
засегнало текущата организация на здравните
услуги. В зависимост от вида є може да е
важн о да бъдат описани условията на нейното
въвеждане, напр. необходимостта от обучение
на персонал, пациенти или лицата, грижещи
се за тях, да бъдат променяни диагностични
принципи и свързаните разходи, актуализация или създаване на нормативни документи,
касаещи дейността, свързана с приложението
на медицинското изделие.
8.3. Социални аспекти, пациент.
Трябва да се обмисли дали решението за
финансиране на оценяваната технология би
могло да доведе до някакви социални проб
леми, включително:
– въздействие върху нивото на удовлетвореност на пациента от получената медицинска
грижа;
– заплаха от отхвърляне на процедурата
от страна на определени пациенти;
– може ли да доведе до или да промени
стигматизирането на пациентите;
– може ли да причини прекомерно безпокойство;
– може ли да доведе до морални дилеми;
– може ли да причини проблеми, свързани
със сексуалния живот и семейството.
8.4. Правни аспекти.
Трябва да се определи дали употребата на
технологията налага специални изисквания,
свързани с правата на пациентите, напр.:
– необходимост та от предоставяне на
специфична информация на пациента/обгрижващото лице;
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– необходимостта да се гарантира правото
на достойнство и лична неприкосновеност на
пациента, както и поверителността на неговите/нейните данни;
– необходимостта да бъдат отчетени индивидуалните предпочитания след предоставяне
на пациента/обгрижващото лице на информация, изисквана по закон.
Трябва също така да се анализира дали
решението, потвърждаващо здравната технология:
– не противоречи на законовите регламенти в сила към момента;
– изисква някакви изменения на съществуващите закони/подзаконови актове;
– оказва влияние върху правата на пациент
или върху човешките права.
9. Заключение.
Заключенията трябва да се отнасят до целта
на анализа и трябва да са пряко свързани с
получените резултати.
10. Препоръки.
Препоръките следва да касаят условията,
при които здравната технология може да
навлезе в клиничната практика (безусловно
или при определени условия).
11. Използвана литература.
Представя се опис на използваната в анализа литература.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Започналите и недовършени към момента на влизането в сила на тази наредба
процедури за определяне на стойността, до
която НЗОК заплаща за нови групи медицински изделия, се довършват по досегашния ред.
Министър:
Стойчо Кацаров
7608

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г.
за вида на личния знак, за условията и реда за
ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите
на Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 9
и 107 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение четвърто се заличава.
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Индивидуалният идентификационен
номер се поставя на капака на десния преден
джоб на връхното униформено или работно
облекло при наличност на джоб, а в останалите случаи – в дясната горна част на връхното
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униформено или работно облекло, по начин,
осигуряващ индивидуалният идентификационен номер да е видим. На капака на десния
преден джоб на връхното униформено или
работно облекло при наличност на джоб, а в
останалите случаи – в дясната горна предна
част на връхното униформено или работно
облекло, е зашита другата част на самозалепващата лента (велкро-бримки) със същите
размери като лентата.
(6) При използването на специално оборудване (бронежилетка, противоударна жилетка,
тактически елек) индивидуалният идентификационен номер се поставя върху него по
реда, посочен в ал. 5.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Министър:
Бойко Рашков
7601

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция
№ М-3 от 18.07.2011 г. за взаимодействие
между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 14 от
2014 г. и бр. 15 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 думите „командващия
на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и на
формирования“ се заменят с „командирите
на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и подчинените им военни формирования“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите „Центъра за
контрол на радиационната, химическа, био
логическа и екологическа обстановка“ се
заменят с „Центъра за наблюдение и контрол
на радиационна, химическа, биологическа и
екологическа обстановка“.
§ 3. В чл. 32, ал. 2 думата „командващия“
се заменя с „командира“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Инст ру к ци ята влиза в сила от
1.09.2021 г.
Министър на отбраната:
Георги Панайотов
Министър на вътрешните работи:
Бойко Рашков
7589
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-10491
от 2 декември 2021 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени
за ползване въз основа на актовете по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ на имоти с идентификатори 65766.20.2,
местност Гледката, 65766.23.1, местност Вратика 2,
и 65766.43.89 и 65766.43.9, местност Павлолията,
всички в землището на гр. Свищов, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Районния съд – Свищов, в 14-дневен срок
от обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Г. Гугучков

7620

64. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава,
че в Министерството на енергетиката предстои
да се предостави разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали, в площ „Филис-Сандпит“, разположена в
землищата на гр. Монтана и с. Студено буче,
община Монтана, област Монтана, описана със
следните гранични точки в Координатна система
БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4818174

193296

2.

4818196

194613

3.

4818369

195238

4.

4817994

195127

5.
4817642
193553
7574
1. – 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-79 от 3.12.2021 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-113 от
29.12.2020 г. (ДВ, бр. 111 от 2020 г.) за обект: Модернизация на Път І-1 (Е 79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 31+990 и от км 33+200

до км 33+400: Реконструкция на електропроводи
110 kV „Ферибот“ при км 7+440, „Парка“ при
к м 8+22 5 и „П арк а“ п ри к м 9+56 0; Пор та лни рамк и (10 бр.) на к м 6+020 – д ясно,
км 6+178 – ляво, км 8+320 – дясно, км 8+680 – ляво,
км 9+502 – дясно, км 9+865 – ляво, км 19+970 –
дясно, км 20+300 – ляво, км 29+980 – дясно и
км 30+380 – ляво. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
7604
96. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С210022-091-0001115/2.11.2021 г. възлага на
Петър Димитров Димитров, София, ул. Промишлена № 27/14 В, следния недвижим имот: едноетажна масивна търговска сграда – закусвалня,
със застроена площ – 95 кв. м, която сграда е
построена без строителни книжа и документи в
поземлен имот, намиращ се в с. Дрен, община
Радомир, област Перник. Състои се от приземен
етаж с гаражи и закусвалня над него със самостоятелен вход откъм улицата. В закусвалнята
има преддверие, зала за посетители, кухненски
помещения и санитарен възел.
7603
74. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с пос
тановление за възлагане на недвижим имот
№ 210001-091-0001259 от 19.11.2021 г. възлага на
„Ема Терм“ – ЕООД, с ЕИК 202554331, урегулиран поземлен имот с планосномачен № 606,
намиращ се в с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил, с площ от 1140,00 кв. м
ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 370,00 кв. м и
мачтов трафопост. Имотът е с лице и достъп от
главен път Е79; граници: от двете страни улици с осови точки 231-231 и 231-242; УПИ с пл.
№ 605. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението, което е вписано в
Агенцията по вписванията, Службата по вписванията – Дупница.
7641
32. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с пос
тановление за възлагане на недвижим имот
№ С210010-091-0001332/2.12.2021 г. възлага на
Митко Йорданов, адрес за кореспонденци я:
Раднево, ул. Георги Димитров № 33, вх. В, ет. 4,
aп. 11, следните недвижими имоти: поземлен имот
61460.508.180, намиращ се в област Стара Загора,
община Раднево, гр. Раднево, ул. Рожен № 2, вид
територия – урбанизирана, ниско застрояване (до
10 m), площ 783 кв. м, стар номер 363, съгласно
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-12 от
29.04.2005 г. на и.д. на АГКК, представляващ УПИ
XI-363 в кв. 29 по плана на гр. Раднево с площ
810 кв. м – описан в документ за собственост:
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
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имот № 190, том IV, peг. № 3410, дело № 375 от
29.06.2005 г., вписан в службата по вписванията
с акт № 113, том IX, peг. № 3059, дело № 1783
от 29.06.2005 г., ведно с построените в имота
сгради: сграда с идентификатор 61460.508.180.1 с
функционално предназначение – жилищна, еднофамилна, брой етажи – 1, застроена площ
27 кв. м; сграда с идентификатор 61460.508.180.2
с функционално предназначение – хангар, депо,
гараж, брой етажи – 1, застроена площ 24 кв. м;
сграда с идентификатор 61460.508.180.3 с функционално предназначение – жилищна сграда,
еднофамилна, брой етажи – 2, застроена площ
69 кв. м; сграда с идентификатор 61460.508.180.4
с функционално предназначение – постройка
на допълващото застрояване, брой етажи – 1,
застроена площ 19 кв. м; сграда с идентификатор 61460.508.180.5, вид собственост – частна, с
функционално предназначение – селскостопанска
сграда, брой етажи – 1, застроена площ 13 кв. м
и сграда с идентификатор 61460.508.180.6 с функционално предназначение – селскостопанска,
брой етажи – 1, застроена площ 54 кв. м, по
кадастрална карта, описани в нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 190, том
IV, peг. № 3410, дело № 375 от 29.06.2005 г., вписан
в службата по вписванията с акт № 113, том IX,
peг. № 3059, дело № 1783 от 29.06.2005 г. – търпим
съгласно § 6, ал. 1 от ПР на ЗУТ при граници:
улица, УПИ XII-364, VII-359, Х-362, и нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 188,
том IV, peг. № 3408, дело № 373 от 29.06.2005 г.,
вписан в Службата по вписванията – Раднево, с
акт № 111, том IX, рег. № 3055, дело № 1779 от
29.06.2005 г., като: масивна сграда – лятна кухня,
със ЗП 16 кв. м, масивен гараж със ЗП 24 кв. м,
масивна стопанска сграда със ЗП 80 кв. м, двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се
от: първи етаж – две стаи, килер и антре със
ЗП 74 кв. м, втори етаж – две стаи, килер и антре
със ЗП 74 кв. м, и с РЗП 148 кв. м, и масивна
сграда – лятна кухня, със ЗП 26 кв. м – търпими
съгласно § 6, ал. 1 от ПР на ЗУТ, построени с
отстъпено право на строеж върху дворно място,
намиращо се в Раднево, кв. Гипсово, ул. Рожен
№ 2, с площ 810 кв. м с неуредена улична регулация, представляващо УПИ ХІ-363 в кв. 29 по
плана на града, при граници: улица, УПИ XII-364,
VII-359, Х-362. Имотите са закупени за сумата
17 000 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имотите.
7605
32а. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210010-0910001349/6.12.2021 г. възлага на Йордан Йорданов,
адрес за кореспонденция: Раднево, ул. Eделвайс
№ 4, вх. Г, ет. 3, ап. 9, следния недвижим имот:
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поземлен имот 61460.508.181, намиращ се в област
Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. Рожен № 2а, представляващ празно дворно място,
вид територия – урбанизирана, ниско застрояване
(до 10 m), площ 807 кв. м, с неприложена улична
регулация, стар номер 362, съгласно Заповед за
одобрение на КККР № РД-18-12 от 29.04.2005 г. на
и.д. на АГКК, представляващ УПИ Х-362 в кв. 29
по плана на гр. Раднево с площ 680 кв. м – описан в документ за собственост: нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 189, том
ІV, рег. № 3409, дело № 374 от 29.06.2005 г., вписан
в службата по вписванията с акт № 112, том ІХ,
рег. № 3058, дело № 1782 от 29.06.2005 г. по плана
на града при граници: улица, УПИ ХІ-363, УПИ
VІІ-359, УПИ ІХ-361. Имотът е закупен за сумата
5102 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
7606
815. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
4.5. Математика, специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката
(във вирт уа лната археологи я)“ – 1 м ясто за
секция „Научни пресмятания с Лаборатория по
3D дигитализация и микроструктурен анализ“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А,
стая № 215, тел. 0879 665 895.
7580
815. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София,
обявява конкурси за заемане на академична
длъж ност професор по нау чна специа лност
(02.01.02) „Материалознание и технология на
машиностроителните материали“ в научна област
5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един
за нуждите на Научна секция 4 „Технологии и
съоръжения за неметални материали“, и за заемане на академична длъжност главен асистент
по научна специалност (02.01.08) „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и
апаратура“ в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание – един за нуждите на Научна
секция 7 „Мехатронни устройства, съоръжения
и технологии“ към института, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, София,
бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“, тел.
02/4626228.
7640
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