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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 76 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на Национален
координационен механизъм за преглед на про-

ектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС)
№ 1316/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Механизъм за свързване
на Европа (обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 50
от 2017 г. и бр. 43 от 2019 г.) навсякъде думите
„министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът
на транспорта и съобщенията“, „министъра на
транспорта и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 2. В Постановление № 113 на Министерския съвет от 2020 г. за възлагане на „Български пощи“ – ЕАД, да извършва услуга от общ
икономически интерес по разпространение на
периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно
или на абонаментна основа на територията
на Република България (ДВ, бр. 50 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 6 думата „министерството“
се заменя с „Министерския съвет“.
2. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заместник министър-председателят по
ефективно управление е администратор на
помощта. Контролът върху процеса на компенсиране с цел недопускане на свръхкомпенсиране
на дружеството при извършване на услугата по
чл. 1, ал. 1 за периода на възлагане, както и в
края на този период се извършва чрез ежегодни
проверки от заместник министър-председателя
по ефективно управление или от оправомощено
от него лице.“;
б) в ал. 2 и 3 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерският
съвет“.
3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4:
„§ 4. Събраната информация по чл. 4, ал. 3
до 30 април 2022 г. се съхранява в Министерството на транспорта и съобщенията.“
4. Навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно със „заместник
министър-председателят по ефективно управление“ и „заместник министър-председателя
по ефективно управление“.
§ 3. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Наредба
за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при
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охрана на въздушното пространство на Репуб
лика България (ДВ, бр. 82 от 2010 г.), в § 2 от
заключителните разпоредби думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 4. В Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна
електронна съобщителна мрежа на държавната
администрация и за нуждите на националната сигурност (ДВ, бр. 54 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, т. 2 думите „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министърът на
електронното управление“.
2. В § 8 от заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „министъра на електронното управление“.
§ 5. В Постановление № 156 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно
движение по пътищата (ДВ, бр. 52 от 2019 г.)
навсякъде думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
съответно с „министърът на транспорта и
съобщенията“ и „министъра на транспорта и
съобщенията“.
§ 6. В Постановление № 6 на Министерския
съвет от 2020 г. за създаване на Национален
борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за
приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт (ДВ, бр. 7
от 2020 г.), в чл. 1, ал. 3 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 7. В Постановление № 262 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по
националния радиочестотен спектър (обн., ДВ,
бр. 145 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2000 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от
2015 г.), в чл. 1, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 8. В Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за координация
и изпълнение на задълженията на Република
България като член на Световната търговска
организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 45 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г.,
бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89 и 96 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г.,
бр. 62 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.), в приложение № 1 се правят следните изменения:
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1. В т. III.1, т. VII, т. XI.4, т. XI.5 и т. XI.12
думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
2. В т. IX и т. X думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на електронното управление“.
§ 9. В Постановление № 416 на Министерския
съвет от 2021 г. за условията, реда и размера
за предоставяне от държавата на безвъзмездни
средства на автобусните превозвачи, които
притежават лиценз за превоз на пътници (ДВ,
бр. 102 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, т. 13, буква „а“ думите „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 6 думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
3. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 10. В Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Наредба
за опазване на околната среда в морските води
и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в
морските води на Черно море и управление на
изпълнението на Морска стратегия и програма
от мерки (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 55
от 2017 г.), в чл. 3, т. 2 думите „заместникминистър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят със
„заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 11. В Постановление № 87 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на Държавна
агенция „Национална сигурност“ като точка за
контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 г. относно правилата за достъп
до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова
система, създадена по програма „Галилео“, и
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2014 г. (ДВ, бр. 36 от 2014 г.),
в чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 12. В Постановление № 135 на Министерския съвет от 2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия
ТРАСЕКА (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм.,
бр. 4 от 2001 г., бр. 78, 84 и 96 от 2005 г., бр. 93
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от 2009 г. и бр. 25 от 2011 г.), в чл. 2 се правят
следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
2. В ал. 4 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 13. В Постановление № 102 на Министерския съвет от 2014 г. за координация по
въпросите на регионалното сътрудничество
(ДВ, бр. 40 от 2014 г.), в чл. 3, ал. 1, т. 3 думите
„на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „на транспорта
и съобщенията“.
§ 14. В Постановление № 198 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2015 г.; изм., бр. 101 от 2020 г.), в
чл. 4 думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
§ 15. В Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската
зелена сделка (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), в чл. 3,
ал. 4, т. 8 думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
§ 16. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални
размери на намаленията на превозните цени
по автомобилния транспорт на някои групи
граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 13 от 2004 г., бр. 16
от 2008 г., бр. 104 от 2011 г. и бр. 51 от 2015 г.),
в параграф единствен на заключителната разпоредба думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и
съобщенията“.
§ 17. В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от
железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии (обн., ДВ,
бр. 2 от 2004 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.), в чл. 5
думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 18. В Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет за
интелигентен растеж (обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.;
изм., бр. 2 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.), в чл. 3,
ал. 3 думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
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§ 19. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване
на някои дейности в бюджетните организации
(обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и
92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от
2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.,
бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и
103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107
от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г.,
бр. 102 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.), в § 1б от
допълнителните и заключителните разпоредби
думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
съответно с „Министерството на транспорта
и съобщенията“ и „министърът на транспорта
и съобщенията“.
§ 20. В Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет
за защита на интелектуалната собственост
(обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 70
от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и
бр. 104 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 6 думите
„заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се
заменят със „заместник-министър на транспорта
и съобщенията“.
§ 21. В Постановление № 245 на Министерския съвет от 2012 г. за координация на националните органи по изпълнението на Решение
№ 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 25.10.2011 г. относно списъка на
документите за пътуване, които дават право на
притежателя им да премине външните граници
и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването
на този списък (ДВ, бр. 80 от 2012 г.), в чл. 3,
ал. 1 думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
§ 22. В Постановление № 179 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на
механизма за верифициране на разходите и
изплащане на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2010 г., бр. 62 и 65 от
2013 г., бр. 76 и 101 от 2014 г.), в § 4 от заключителните разпоредби думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 23. В Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към
Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 2017 г., бр. 21 от 2019 г.
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и бр. 70 от 2020 г.), в чл. 7, ал. 4, т. 1 думите
„транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „транспорта и
съобщенията“.
§ 24. В Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за
развитие при Министерския съвет (обн., ДВ,
бр. 44 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г.,
бр. 8 от 2012 г., бр. 47, 62, 74 и 91 от 2013 г.,
бр. 80 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г.,
бр. 67 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 22, 27 и
41 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 8 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 3, ал. 3, т. 16 думите „министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министърът на
транспорта и съобщенията“.
§ 25. В Постановление № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет
за държавните резерви и военновременните
запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
(обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44
и 53 от 2008 г., бр. 43 и 93 от 2009 г., бр. 1 от
2010 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.), в
чл. 3, ал. 3 думите „заместник-министър на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 26. В Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република
България за членство в еврозоната (обн., ДВ,
бр. 52 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2021 г.),
в чл. 2, ал. 3, т. 6 думите „заместник-министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят със „заместникминистър на транспорта и съобщенията“.
§ 27. В Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните
във въздушното пространство на Република
България, в които се ограничава въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 32 от 2011 г., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 от
2018 г. и бр. 37 от 2021 г.) навсякъде думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра
на транспорта и съобщенията“ и „министърът
на транспорта и съобщенията“.
§ 28. В Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките към Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 107 от
2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 49 от 2020 г.), в
чл. 3, ал. 1 думите „на транспорта, информаци-
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онните технологии и съобщенията“ се заменят
с „на транспорта и съобщенията“.
§ 29. В Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Репуб
лика България на участие в международното
сътрудничество за развитие (обн., ДВ, бр. 61 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 40
и 97 от 2014 г. и бр. 41 от 2016 г.), в чл. 9, ал. 1,
т. 3, буква „и“ думите „заместник-министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят със „заместникминистър на транспорта и съобщенията“.
§ 30. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г.,
бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от
2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2
и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80
от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6
от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12, 39 и
73 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.)
навсякъде думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
§ 31. В Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с
Постановление № 375 на Министерския съвет
от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.; изм.,
бр. 101 от 2020 г.), в чл. 4, ал. 2, т. 5 думите
„министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с
„министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 32. В Правилника за дейността на Съвета
по националния радиочестотен спектър, приет
с Постановление № 288 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 40 от
2015 г. и бр. 27 от 2016 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 7, ал. 1 думите „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министърът на
транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в правилника думите „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 33. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и
104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г., бр. 31 и 83 от
2005 г., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 7 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6
от 2013 г., бр. 86 от 2016 г., бр. 44 от 2019 г. и
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бр. 7 от 2020 г.), навсякъде думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на
транспорта и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 34. В Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, приет с Постановление № 152 на Министерския съвет от
2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.), навсякъде думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 35. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272
на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2015 г.,
бр. 52 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, т. 1 думите „Тарифа № 5 за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в правилника думите „министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 36. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
приет с Постановление № 106 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2015 г., бр. 44 от 2017 г. и бр. 70
от 2018 г.), навсякъде думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на
транспорта и съобщенията“.
§ 37. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане
на р. Дунав“, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 39
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 43 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 15
от 2010 г., бр. 64 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6
от 2013 г. и бр. 33 от 2015 г.), навсякъде думите
„министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът
на транспорта и съобщенията“, „министъра на
транспорта и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 38. В Правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за
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разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт, приет с
Постановление № 6 на Министерския съвет от
2020 г. (ДВ, бр. 7 от 2020 г.), навсякъде думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 39. В Правилника за прилагане на Закона
за пътищата, приет с Постановление № 245 от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от
2012 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 90
от 2016 г. и бр. 107 от 2018 г.), навсякъде думите
„министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът
на транспорта и съобщенията“, „министъра на
транспорта и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 40. В Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по водите,
приет с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 66 от 2016 г.), в
чл. 4, ал. 6 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 41. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по миграция,
граници, убежище и интеграция, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 72 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 9
думите „заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 42. В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите
на социалното включване към Министерския
съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 37 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 80 и 93 от 2009 г., бр. 46
от 2010 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г.
и бр. 30 от 2018 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 1 думите
„транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „транспорта и
съобщенията“.
§ 43. В Правилника за устройството и
дейността на Междуведомствения съвет по
въпросите на граничния контрол, приет с
Постановление № 70 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2000 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 39
от 2003 г., бр. 86 от 2004 г., бр. 78, 90 и 96
от 2005 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 75 от 2010 г.
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и бр. 71 от 2012 г.), в т. 3 от приложението
думите „заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 44. В Правилника за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 302 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 93 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 4, т. 2 думите
„транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „транспорта и
съобщенията“.
§ 45. В Правилника за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа,
приет с Постановление № 18 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.; изм.,
бр. 62 от 2013 г.), в т. 7 от приложението думите
„Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с
„Министерство на транспорта и съобщенията“.
§ 46. В Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, приет
с Постановление № 21 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 12 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 2
думите „заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 47. В Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за
хората с увреждания, реда за признаване на
национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за
спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на
Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от
2019 г.), в чл. 5, ал. 3 думите „на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „на транспорта и съобщенията“.
§ 48. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 8
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., бр. 78
и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и 93 от
2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 70 от 2013 г., бр. 60 от
2014 г., бр. 23 и 50 от 2015 г. и бр. 54 от 2019 г.),
в чл. 3, т. 8 думите „заместник-министър на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 49. В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
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ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г.,
бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 г., бр. 5 и 31 от
2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 107 от 2013 г.
и бр. 40 от 2015 г.), в чл. 5, ал. 6, т. 1 думите
„транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „транспорта и
съобщенията“.
§ 50. В Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с
Постановление № 38 на Министерския съвет от
2017 г. (ДВ, бр. 19 от 2017 г.), в чл. 30, ал. 1, т. 6
думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 51. В Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра
на икономиката и на нейната администрация,
приет с Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 95 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 52 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от
2015 г. и бр. 67 от 2016 г.), в чл. 18, т. 8 думите
„Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съответно
с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ се
заменят с „Министерството на електронното
управление“.
§ 52. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30
и 93 от 2019 г.; изм., бр. 99 от 2020 г. и бр. 63
от 2021 г.), навсякъде думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 53. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г.,
бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33, 48 и 98 от
2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г.,
бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 2017 г., бр. 35 и 65
от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 2,
т. 7 думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
§ 54. В Правилника за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и
75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 25, 60 и 102
от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г.; Решение № 10501 на Върховния административен
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съд от 2015 г. – бр. 40 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 96 от 2016 г.; Решение № 15528 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 37
от 2019 г.), в чл. 2, ал. 3 думите „транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „транспорта и съобщенията“.
§ 55. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2010 г.,
бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г.; Решение
№ 12757 на Върховния административен съд от
2012 г. – бр. 31 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 и
60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от
2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27,
50 и 89 от 2019 г.; попр., бр. 92 от 2019 г.; изм.
и доп., бр. 73 от 2020 г. и бр. 13 и 66 от 2021 г.),
в § 5, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
§ 56. В Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация,
приет с Постановление № 2 на Министерския
съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 3 от 2021 г.), в § 2 от
допълнителните разпоредби думите „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 57. В Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г.,
бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69
от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и
47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13,
15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70
от 2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г. и бр. 40 от
2020 г.), в чл. 7, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 58. В Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и
делата на търговците по служебен път, приета
с Постановление № 304 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 58 от 2010 г. и бр. 104 от 2011 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 9 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
2. В чл. 10, ал. 1 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
електронното управление“.
§ 59. В Наредбата за възлагане и изпълнение
на задълженията за извършване на обществени
превозни услуги в железопътния транспорт,
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приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 100 от 2006 г. и
бр. 31 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 3 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на
транспорта и съобщенията“ и „министърът на
транспорта и съобщенията“.
§ 60. В Наредбата за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на
Република България при охрана на въздушното
пространство на Република България, приета
с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.), навсякъде думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
§ 61. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабна радиоелектроника“
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 21
от 2015 г.), навсякъде думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 62. В Наредбата за условията и реда за
постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Пос
тановление № 374 на Министерския съвет от
2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.), навсякъде думите
„министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът
на транспорта и съобщенията“, „министъра на
транспорта и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 63. В Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации
на емисиите на вредни вещества и парникови
газове в атмосферата, приета с Постановление
№ 261 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55 и 84 от
2017 г. и бр. 47 от 2019 г.), навсякъде думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра
на транспорта и съобщенията“ и „министърът
на транспорта и съобщенията“.
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§ 64. В Наредбата за условията и реда за
провеждане на евакуация и разсредоточаване,
приета с Постановление № 337 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2012 г.;
изм., бр. 55 от 2017 г.), навсякъде думите „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 65. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабна радиоелектроника“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ след придобита образователноквалификационна степен „бакалавър“, приета
с Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), в чл. 2, ал. 1
думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 66. В Наредбата за условията и реда за
внедряване на интелигентните транспортни
системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове
транспорт, приета с Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 8
от 2013 г.; доп., бр. 80 от 2015 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът
на транспорта и съобщенията“.
§ 67. В Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и
информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република
България, приета с Постановление № 200 на
Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 76
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 24
от 2012 г., бр. 93 от 2015 г. и бр. 37 от 2021 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът
на транспорта и съобщенията“.
§ 68. В Наредбата за предоставяне на речни
информационни услуги по вътрешните водни
пътища на Република България, приета с
Постановление № 329 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015 г., бр. 59
от 2018 г., бр. 86 от 2020 г. и бр. 29 от 2022 г.),
навсякъде думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
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се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
§ 69. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с
Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията (МТИТС)“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 70. В Наредбата за публичния регистър на
операторите, които извършват дейностите по
приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, приета с Постанов
ление № 317 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28
от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 108 от 2020 г.
и бр. 10 от 2021 г.), в § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 71. В Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24
и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и
106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100
от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г., бр. 64 и 85 от
2015 г., бр. 45 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 3, т. 6 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 72. В Наредбата за формата, съдържанието,
реда и сроковете за представяне на информация
от органите за инспектиране на труда, приета с
Постановление № 164 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 40
от 2015 г. и бр. 55 от 2017 г.), в чл. 1, ал. 1,
т. 8 думите „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „Министерството на транспорта
и съобщенията“.
§ 73. В Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване
или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното
море, континенталния шелф и в изключителната
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икономическа зона на Република България в
Черно море, приета с Постановление № 366 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от
2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 41, ал. 6 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът
на транспорта и съобщенията“.
§ 74. В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приложение № 1 към член единствен,
т. 1 на Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19, 21 и 74 от 2002 г.; Решение
№ 7581 от 2002 г. на Върховния административен
съд – бр. 76 от 2002 г.; изм. с Решение № 11701 от
2002 г. на ВАС – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от
2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г.,
бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г.,
бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г.,
бр. 40 и 62 от 2019 г., бр. 74 от 2020 г. и бр. 37
и 67 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 92:
а) в ал. 4 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерския съвет“;
б) в ал. 7 думата „министерството“ се заменя
с „Министерския съвет“.
2. В чл. 92а ал. 4 се изменя така:
„(4) Контролът върху процеса на компенсиране с цел недопускане на свръхкомпенсиране на
дружеството при извършване на обществената
услуга по изплащане на пенсии се извършва
чрез проверки най-малко на три години през
периода на възлагане, както и в края на този
период, от заместник министър-председателя
по ефективно управление или от оправомощено
от него лице.“
3. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по ефективно
управление“ и „заместник министър-председателя по ефективно управление“.
§ 75. В Наредбата за опазване на околната
среда в морските води, приета с Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 55
от 2017 г., бр. 14 от 2020 г. и бр. 7 от 2022 г.),
навсякъде думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
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се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
§ 76. В Наредбата за обмена на документи
в администрацията, приета с Постановление
№ 101 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102
от 2010 г., бр. 47 и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от
2012 г., бр. 48 и 108 от 2013 г., бр. 8 от 2016 г. и
бр. 5 от 2017 г.), в чл. 158 думите „министърът
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председателят по ефективно управление“.
§ 77. В Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност,
приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.), в
чл. 40, ал. 2 думите „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „министърът на транспорта и
съобщенията“.
§ 78. В Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим,
приета с Постановление № 198 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 5 и
27 от 2019 г. и бр. 62 от 2021 г.), в § 5 от заключителните разпоредби думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят съответно с „Министерството на
транспорта и съобщенията“ и „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 79. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с
Постановление № 115 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г.,
бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от
2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19,
105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и
57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г.,
бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 и 97 от 2021 г.), в § 7
от преходните и заключителните разпоредби
думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 80. В Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения
материал и радиоактивните вещества, приета с
Постановление № 283 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2015 г.; доп., бр. 53 от
2019 г.), в чл. 13, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 81. В Наредбата за аварийно планиране
и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с Постановление № 313
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2015 г. и бр. 55
от 2017 г.), в чл. 21, ал. 15 думите „министърът
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на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министърът на
транспорта и съобщенията“.
§ 82. В Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с Постановление № 100
на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 25
от 2021 г.), в чл. 39, ал. 2 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 83. В Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, одобрена с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 54 и 97 от
2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49,
68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и
105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38
от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от
2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 67
от 2012 г., бр. 45 от 2014 г. и бр. 59 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В наименованието на тарифата думите
„Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 99, ал. 3 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
§ 84. В Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона
за митниците, приета с Постановление № 85
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г.,
бр. 61 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 73 от
2013 г. и бр. 96 от 2017 г.), в чл. 3а, ал. 1 и 2
думите „Министерството на транспорта“ се
заменят с „Министерството на транспорта и
съобщенията“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за преобразуване на Държавната агенция за
българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в
чужбина към министъра на външните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Държавната агенция
за българите в чужбина към Министерския
съвет в Изпълнителна агенция за българите в
чужбина към министъра на външните работи.
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(2) Изпълнителната агенция за българите
в чужбина е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в гр. София. Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на
Министерството на външните работи.
Чл. 2. Активите и пасивите, архивът, както
и другите права и задължения на Държавната
агенция за българите в чужбина преминават
към Изпълнителната агенция за българите
в чужбина.
Чл. 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Държавната
агенция за българите в чужбина се уреждат
при условията и по реда на чл. 87а от Закона
за държавния служител и чл. 123 от Кодекса
на труда.
Чл. 4. Приема Устройствен правилник
на Изпълнителната агенция за българите в
чужбина.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Държавната агенция за българите в чужбина, приет с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2009 г. и бр. 22 от 2012 г.).
2. Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на Държавната агенция за българите в чужбина (ДВ, бр. 77 от 2006 г.).
§ 2. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009 г.,
бр. 15, 30 и 88 от 2010 г., бр. 17, 29 и 83 от
2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г.,
бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г., бр. 41
от 2018 г., бр. 12 от 2019 г. и бр. 20, 27 и 87 от
2021 г.), в чл. 2, ал. 4 т. 3 се отменя.
§ 3. В Постановление № 221 на Министерск и я съвет от 1999 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на външните работи и за преобразуване и
закриване на административни структури към
министъра на външните работи (обн., ДВ,
бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7, 12 и 16
от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от 2002 г.,
бр. 76 и 86 от 2003 г., бр. 10, 49 и 84 от 2005 г.,
бр. 19 от 2006 г., бр. 83 от 2009 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 80 от 2013 г., бр. 7 от 2017 г. и бр. 5
и 101 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 3 и 4 думите „към министъра на
външните работи“ се заменят с „по бюджета
на Министерството на външните работи“;
б) създава се нова ал. 5:
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„(5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на външните
работи.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „по
ал. 2 – 5“.
2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 5 думите
„ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и се създава т. 4:
„4. Изпълнителна агенция за българите в
чужбина
25.“
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г.,
бр. 5, 57 и 101 от 2019 г. и бр. 72 от 2020 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 3 след думите „Дипломатическия институт“ се поставя запетая и се добавя
„на Изпълнителната агенция за българите в
чужбина“.
2. В чл. 5, ал. 1:
а) в т. 12 думите „заместник министърпредседателя по европейските фондове и
икономическата политика и министъра на
икономиката“ се заменят със „заместник
министър-председателя по икономиката и
индустрията и министър на икономиката и
индустрията“;
б) създава се нова т. 20:
„20. ръководи и координира осъществяването на държавната политика по отношение на
българските общности и техните организации
извън Република България;“
в) досегашните т. 20 и 21 стават съответно
т. 21 и 22.
3. В чл. 40:
а) в т. 3 думите „заместник министърпредседателя по икономическото развитие“
се заменят със „заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и
министър на икономиката и индустрията“ и
думите „Министерството на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „Министерството
на икономиката и индустрията“;
б) в т. 8 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.
§ 5. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г. за българските неделни
училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 47 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14, ал. 1 думите „Държавната
агенция за българите в чужбина“ се заменят
с „Изпълнителната агенция за българите в
чужбина“.
2. В чл. 19, ал. 2 думите „председателят на
Държавната агенция за българите в чужбина“ се заменят с „изпълнителният директор
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на Изпълнителната агенция за българите в
чужбина“.
§ 6. В чл. 3, ал. 1 от Постановление № 103
на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.;
попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от
1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г.,
бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19
от 2018 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 5 от 2022 г.)
думите „Държавната агенция за българите
в чужбина“ се заменят с „Изпълнителната
агенция за българите в чужбина“.
§ 7. В чл. 7, ал. 4, т. 2 от Постановление
№ 138 на Министерския съвет от 2014 г. за
създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 48 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55
от 2017 г., бр. 21 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.)
след думите „Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ се поставя запетая и се
добавя „Изпълнителна агенция за българите
в чужбина“, а думите „Държавната агенция за
българите в чужбина“ се заличават.
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност,
приет с Постановление № 255 на Министерския
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г., бр. 43 от 2018 г.,
бр. 27 от 2019 г. и бр. 52 от 2021 г.), в чл. 38,
ал. 5, т. 1 буква „к“ се изменя така:
„к) Изпълнителната агенция за българите
в чужбина;“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2
от Постановление № 385 на Министерския
съвет от 2015 г. за дейността на Централния
орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, 36 и
54 от 2019 г., бр. 101 и 110 от 2020 г.) т. 28 се
изменя така:
„28. Изпълнителна агенция за българите
в чужбина.“
§ 10. В чл. 5, ал. 6, т. 2 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Министерския
съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от
2008 г., бр. 78 от 2009 г., бр. 5 и 31 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 107 от 2013 г. и бр. 40
от 2015 г.), думите „Държавната агенция за
българите в чужбина“ се заменят с „Изпълнителната агенция за българите в чужбина“.
§ 11. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от
2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г.,

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27,
47 и 93 от 2019 г. и бр. 57 от 2021 г.), навсякъде
думите „Държавната агенция за българите
в чужбина“ се заменят с „Изпълнителната
агенция за българите в чужбина“.
§ 12. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителната агенция за българите в
чужбина
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата и организацията на работа
на Изпълнителната агенция за българите в
чужбина, наричана по-нататък „Агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към
министъра на външните работи – юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище в
гр. София.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет
по бюджета на Министерството на външните
работи.
Чл. 3. Агенцията:
1. участва в разработването, актуализирането и провеждането на държавната политика
по отношение на българските общности и техните организации извън Република България;
2. осъществява постоянно сътрудничество
с българските общности в чужбина и оказва
необходимото съдействие за подкрепа на организации на българите извън Република България за съхраняване и развитие на българската
езикова, културна и религиозна традиция;
3. събира, анализа и съхранява информацията за българските общности извън Република
България;
4. създава и води електронен регистър с
данни за лицата, за които Консултативният
съвет към Агенцията е установявал български
произход;
5. удостоверява български произход при
условия и по ред, определени със Закона за
чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който е
орган на изпълнителната власт.
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(2) Трудовият договор с изпълнителния
директор се сключва, изменя и прекратява от
министъра на външните работи съгласувано
с министър-председателя.
Чл. 5. Изпълнителният директор:
1. ръководи, координира и контролира
цялостната дейност на Агенцията;
2. участва в разработването на държавната
политика за българските общности извън Република България и упражнява правомощия,
които са му определени със закон;
3. разработва и участва в обсъждането на
проекти на нормативни актове, отнасящи се
до дейността на Агенцията;
4. представлява държавата в международни организации и програми по въпросите
на националните, езиковите и религиозните
общности при предоставени от Министерския
съвет правомощия;
5. участва в подготовката на сключване на
международни договори, имащи отношение
към българските общности;
6. представлява Агенцията и организира
международните є връзки и сътрудничество;
7. ръководи и контролира събирането,
анализа, съхраняването и използването на
информацията за българските общности;
8. координира дейността на Агенцията по
сътрудничеството със Светия синод на Българската православна църква и управителните
тела на другите вероизповедания, държавни
органи в други държави и юридически лица
с нестопанска цел в страната и в чужбина
със сходни цели, както и с международни
организации и институции;
9. организира издателската и информационната дейност във връзка с дейността на
Агенцията;
10. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на Агенцията;
11. изпълнява функциите на възложител
на обществени поръчки;
12. утвърждава длъжностното разписание
на Агенцията, вътрешни правила и процедури
за работата на Агенцията;
13. у твърж дава образци на за явлени я,
протоколи и други документи, свързани с
осъществяване на дейността на Агенцията;
14. назначава държавните служители в
Агенцията, изменя и прекратява служебните
им правоотношения;
15. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение в Агенцията;
16. командирова работещите в Агенцията;
17. носи отговорност за управлението на
финансовите средства и за законосъобразното
и целесъобразното им разходване;
18. съгласува дейността на Агенцията с
министъра на външните работи;
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19. представя на министъра на външните
работи периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на Агенцията;
20. изготвя и представя на министъра на
външните работи годишен план за предстоящата година, както и ежегоден доклад за
изминалата година за дейността на Агенцията;
21. издава индивидуални административни
актове в кръга на своята компетентност;
22. създава съвети, след съгласуване с министъра на външните работи, като експертни
консултативни звена за решаване на проблеми
от неговата компетентност, както и работни
групи за изпълнение на конкретни задачи;
23. управлява имуществото на Агенцията;
24. обявява списъка на информацията,
подлежаща на класификация като служебна
тайна в съответствие със Закона за защита
на класифицираната информация;
25. осъществява и други дейности по управлението на Агенцията, възложени му с
нормативен акт или от министъра на външните работи.
Чл. 6. (1) Правомощията на изпълнителния
директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от
заместник изпълнителния директор.
(2) Заместник изпълнителният директор
заема длъжността по трудово правоотношение,
като трудовият му договор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор
съгласувано с министъра на външните работи.
(3) Изпълнителният директор определя
функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да му делегира
правомощия в случаите, предвидени в закон.
Чл. 7. Изпълнителният директор удостоява
наши видни сънародници като почетни представители на Агенцията зад граница.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Структурата на Агенцията включва две дирекции.
(2) Общата численост на персонала в административните звена на Агенцията е 25
щатни бройки.
(3) Числеността на персонала в административните звена на Агенцията е посочена
в приложението.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
може да създава отдели и сектори в дирекциите.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание по
предложение на ръководителите на административни звена.
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(6) Функциите на финансов контрольор се
изпълняват от служител, който е определен
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията.
(7) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията на Агенцията, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси;
3. ръководи административното обслужване.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните
звена в рамките на своите правомощия;
2. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа и осъществява контрол по изпълнението
на възложените задачи;
5. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
6. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
7. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
която е предоставена на Агенцията;
8. организира подготовката на проекта на
бюджет на Агенцията;
9. изготвя ежегоден доклад за състоянието
на администрацията и го представя на изпълнителния директор;
10. координира оперативното взаимодействие с администрациите на други органи на
изпълнителната власт;
11. представлява Агенцията в случаите, в
които е упълномощен изрично от изпълнителния директор, по проблеми, свързани с
функционирането на администрацията;
12. изпълнява и други задачи, определени
с нормативен акт или възложени му от изпълнителния директор.
Чл. 10. При отсъствие на главния секретар
неговите функции за всеки конкретен случай
се изпълняват от определен от изпълнителния
директор директор на дирекция.
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Раздел III
Служител по сигурността на информацията,
отбранително-мобилизационната подготовка
и управлението при кризи
Чл. 11. (1) Служителят по сигурността
на информаци ята ръководи регист рат у ра
за класифицирана информация, изпълнява
възложените му със Закона за защита на
класифицираната информация задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване,
съхраняване и предаване на класифицираната
информация.
(2) Служителят по сигурността на информацията отговаря за дейността по отбранителномобилизационната подготовка и управлението
при кризи в Агенцията и осъществява връзки
и взаимодействие с компетентните държавни
органи.
(3) Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на Агенцията;
6. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;
8. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(4) Изпълнителният директор определя със
заповед служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационната
подготовка и управлението при кризи.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 12. Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“.
Чл. 13. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и административно-правно обслужване“:
1. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове,
свързани с дейността на Агенцията;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по
които Агенцията е страна, и при обжалване на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

актове на изпълнителния директор, издадени
в кръга на неговата компетентност;
3. следи за спазването на нормативните
актове при провеждането на процедурите по
Закона за обществените поръчки, изготвя
проекти на договори и дава становища по
законосъобразността на проекти на договори,
заповеди и други актове и документи, свързани
с дейността на Агенцията;
4. организира дейностите по управлението
на човешките ресурси;
5. извършва вписванията в Регистъра на
административните структури и на актовете
на органите на изпълнителната власт;
6. организира поддържането на информационната система на Агенцията и дейностите
по приемане, съхраняване и изпращане на
електронни документи, подписани с универсален електронен подпис (УЕП);
7. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството;
8. съставя проекта на бюджет на Агенцията;
9. разпределя и следи за изпълнението на
бюджета на Агенцията;
10. изготвя годишния финансов отчет на
Агенцията, ежемесечни, тримесечни и годишен
отчет за касовото изпълнение и капиталовите
разходи;
11. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства при
спазване на финансовата дисциплина;
12. осигурява условия за проверки от компетентните органи;
13. разработва документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на Агенцията,
и отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно
Закона за счетоводството;
14. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на недвижимите имоти
и движимите вещи – собственост на Агенцията
или предоставени є за ползване;
15. обслужва административно физически
и юридически лица, като прилага принципа
на обслужване „едно гише“;
16. организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и
вътрешната кореспонденция; води отчетност
и осигурява информация по получената и
изпратената кореспонденция;
17. систематизира, съхранява и обработва
документите от архива и организира използването им;
18. извършва дейностите по материалнотехническото снабдяване, транспортното обслужване, ремонт и поддръжка и отговаря за
санитарно-хигиенните условия в Агенцията.
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Раздел V
Специализирана администрация

Раздел VI
Организация на работата в Агенцията

Чл. 14. Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Български общности
и информационна дейност“.
Чл. 15. Дирекция „Български общности и
информационна дейност“:
1. съдейства за разработването, актуализирането и провеждането на държавната политика
по отношение на българските общности и техните организации извън Република България;
2. участва с експертни становища при
подготовката на международни договори и в
подготовката за изработването на нормативни
актове, отнасящи се до дейността на Агенцията;
3. подпомага изпълнителния директор при
участието му в международни организации
и програми по въпросите на националните,
езиковите и религиозните общности;
4. поддържа връзки с представителите на
българските общности и с техните организационни структури извън Република България;
5. организира воденето на регистър на
представителите на българските общности и
техните организации;
6. поддържа връзки и обменя опит със
сродни чужди държавни органи и юридически
лица с нестопанска цел;
7. поддържа връзки със Светия Синод на
Българската православна църква и с управителните тела на другите вероизповедания при
осъществяване дейността на Агенцията;
8. организира срещи, събори, научнопрактически семинари и конференции и други
прояви на представители или организации на
български общности в страната и в чужбина;
9. организира изучаването на българските общности извън Република България за
изготвянето на анализи за състоянието им и
изработването на концепции и програми за
работа с тях;
10. участва съвместно с Министерството на
културата при издирване, документиране, популяризиране и опазване на архиви, паметници
и произведения на изкуството извън страната,
свързани с историята и културата на България;
11. организира издаването и разпростран яването в печатна и елект ронна форма
на списание и вестник, научнопрактически
сборници, специализирана литература и други
информационни и просветни материали;
12. поддържа връзки с българските издания в чужбина и с българските редакции на
радио- и телевизионни програми;
13. подпомага участието на изпълнителния
директор в междуведомствени работни групи и
при координиране работата на консултативните
съвети, създадени към Агенцията;
14. координира и съгласува дейността си с
дирекциите от специализираната администрация на Министерството на външните работи.

Чл. 16. (1) Работното време на служителите в Агенцията при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на администрацията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30
минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) За служителите в Агенцията може да се
въвежда работно време с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. или друг часови период с
период за задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч. и задължително отработване на
нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден. Редът за въвеждане на работно
време с променливи граници се определя от
изпълнителния директор.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията може да определи и друго работно време
за служители от отделни административни
звена с цел осигуряване на необходимите
условия за изпълнение на функциите им.
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор организира работата на администрацията чрез
вътрешни правилници и заповеди.
(2) Д и р ек ц и и т е о с ъще с т вя ват свои т е
функции в съответствие с утвърдените си
функционални характеристики.
(3) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на
длъжностни характеристики, утвърдени от
главния секретар, и отговарят пред прекия
си ръководител за изпълнението на работата.
(4) Директорите представят на изпълнителния директор ежегоден доклад за дейността на подчинените им структурни звена.
Чл. 18. Служителите, заемащи ръководни
длъжности:
1. възлагат задачи на служителите в ръководеното от тях административно звено,
контролират и отговарят за срочното и качественото им изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена в съответствие
с установените организационни връзки и
разпределението на дейностите между тях;
3. периодично отчитат дейността на административното звено и предлагат конкретни
мерки за подобряването є;
4. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, дисциплинарни
наказания и освобождаване на служителите в
ръководеното от тях административно звено.
Чл. 19. (1) Служителите и лицата, привлечени към дейността на А генцията, са
длъжни да не разгласяват служебна информация, станала им известна при или по повод
изпълнение на служебните им задължения.
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(2) При встъпването си в длъжност служителите на Агенцията подписват декларация
за съхран яване и неразпростран яване на
информацията и данните по ал. 1.
Чл. 20. (1) Документите, постъпващи в
Агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата
на получаването им.
(2) При завеждането на документите по
ал. 1 се извършва проверка за наличието
на всички материали, посочени в тях, и се
образува служебна преписка.
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор определя приемното време за граждани.
(2) Достъпът на външни лица в сградите
на Агенцията се разрешава по ред, определен
от изпълнителния директор.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 55 от Закона за
администрацията.
Приложение към
чл. 8, ал. 3
Обща численост на персонала на Изпълнителната агенция за българите в чужбина –
25 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и административно-правно
обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Български общности и
информационна дейност“

1
1
1
7

7
15
15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в размер на
1 318 000 лв. за изпълнение на Национална
програма „Европейски научни мрежи“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,
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ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 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 2022 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 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. и във връзка с Решение № 557 на
Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Национална програма „Европейски
научни мрежи“, изменена с Решение № 132
на Министерския съвет от 2022 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:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националния статистически
институт за 2022 г.
МИНИСТЕРСК И ЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националния статистически
институт за 2022 г. в размер на 4 659 000 лв.,

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. 4 039 000 лв. по показател „Персонал“,
за ресу рсно осигу ряване на изпълнението
на Закона за преброяване на населението
и жилищния фонд в Република България
през 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигу рят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат разходите по Функционална област
„Безп рист раст на, обек т ивна, навременна
и т оч на и нформа ц и я за с ъс т оя н ие т о на
Република България“, бюджетна програма
„Преброяване 2021“, по бюджета на Националния статистически инстит у т за 2022 г.
(4) По бюджета на Националния статистически институ т за 2022 г. по Функционална област „Безпристрастна, обективна,
навременна и точна информация за състоянието на Република България“, бюджетна
програма „Преброяване 2021“, да се създаде
администриран разходен параграф „Разходи,
свързани с преброяване 2021“ в размер на
3 450 000 лв.
Чл. 2. Със сумата в размер на 620 000 лв.
да се увеличат показателите по чл. 35, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Председател ят на Национа лни я
статистически инстит у т да извърши съответните промени по бюджета на Националния статистически инстит у т за 2022 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Зак лючителни разпоредби
§ 1 . По с т а н о в л е н и е т о с е п р и е м а н а
основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси, чл. 45, ал. 3 от Закона
за преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.,
чл. 74, ал. 1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Националния
статистически инстит у т.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2849
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
и трансфери в размер на 232 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за осигуряване на подкрепа на
персонала на първа линия, пряко ангажиран с
дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне
на ваксини на здравно неосигурени лица,
както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал
по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“,
бюджетна програма „Профилактика и надзор
на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
в размер на 38 000 000 лв. – за изплащане на
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на
Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет,
работещи при неблагоприятни условия на труд
по време на обявената извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците и за поставяне
на ваксини срещу COVID-19;
2. за увеличаване в размер на 194 000 000 лв.
на предоставения трансфер по бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2022 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ
за работа при неблагоприятни условия във
връзка със срока на обявената извънредна
епидемична обстановка съгласно чл. 15а,
ал. 1 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците,
включително за заплащане на изпълнителите
на медицинска помощ за поставяне на ваксини
срещу COVID-19 за здравно неосигурени лица.
(2) При реализирани икономии по ал. 1,
т. 1 със същия размер може да се увеличи
трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
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бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики
в област „Здравеопазване“ за осигуряване на
подкрепа на персонала на първа линия, пряко
ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за
поставяне на ваксини на здравно неосигурени
лица, за шест месеца по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 3.1 във връзка с
чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 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:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 231 900 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2022 г.
за изплащане на обезщетени я по чл. 60з
от Закона за съдебната власт за периода от
1 януари 2022 г. до 31 март 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2022 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
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Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2022 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2022 г. за
възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 13 863 442 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2022 г. съгласно
приложението, за възстановяване на разходите
за транспорт или за наем по месторабота на
педагогическите специалисти от институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, които работят в населено място
извън местоживеенето си.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно 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 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
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сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2022 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 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 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 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 39 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода
от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г.
за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради липса
на свободни места (ДВ, бр. 27 от 2022 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 1 числото „827 378“ се заменя с
„857 378“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1 на ред 1,
в колона „Средства за общината (в лв.)“ числото „823 784“ се заменя с „853 784“, а на ред
ОБЩО числото „827 378“ се заменя с „857 378“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси, чл. 219, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование
и Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2017 г. за условията и реда
за възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 10 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 29
от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за възстановяване на транспортните разходи или
на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата
на предучилищното и училищното образование за 2022 г.

1.

Банско

Средства за
възстановяване на
транспортните
Област
разходи или
на разходите
за наем на педагогическите
специалисти
Благоевград
20 429

2.

Белица

Благоевград

25 041

3.

Благоевград Благоевград

17 886

4.

Гоце Делчев Благоевград

61 328

5.

Гърмен

Благоевград

58 784

6.

Кресна

Благоевград

7507

7.

Петрич

Благоевград

69 052

8.

Разлог

Благоевград

32 736

9.

Сандански

Благоевград

40 958

10.

Сатовча

Благоевград

28 688

11.

Симитли

Благоевград

25 168

12.

Струмяни

Благоевград

40 684

13.

Благоевград

16 896

14.

Хаджидимово
Якоруда

Благоевград

32 208

15.

Айтос

Бургас

75 074

16.

Бургас

Бургас

126 586

17.

Камено

Бургас

79 208

18.

Карнобат

Бургас

82 016

19.

Бургас

25 696

20.

Малко
Търново
Несебър

Бургас

198 528

21.

Поморие

Бургас

197 918

22.

Приморско

Бургас

28 089

23.

Руен

Бургас

213 262

24.

Созопол

Бургас

79 881

25.

Средец

Бургас

66 830

26.

Сунгурларе

Бургас

112 624

27.

Царево

Бургас

10 222

28.

Аврен

Варна

128 304

29.

Аксаково

Варна

85 032

30.

Белослав

Варна

63 170

31.

Бяла

Варна

11 454

32.

Варна

Варна

44 882

№
по
ред

Община
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33.
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ДЪРЖАВЕН

Област

Варна

Средства за
възстановяване на
транспортните
разходи или
на разходите
за наем на педагогическите
специалисти

ВЕСТНИК
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18 649

66.

Мездра

Враца

Средства за
възстановяване на
транспортните
разходи или
на разходите
за наем на педагогическите
специалисти
21 812

Мизия

Враца

46 568

№
по
ред

Община

Област

34.

Вълчи дол

Варна

123 634

67.

35.

Девня

Варна

45 966

68.

Оряхово

Враца

18 832

69.

Роман

Враца

22 281

36.

Варна

73 288

70.

Хайредин

Враца

64 443

37.

Долни
чифлик
Дългопол

Варна

65 824

71.

Габрово

Габрово

16 524

38.

Провадия

Варна

80 029

72.

Дряново

Габрово

8749

39.

Суворово

Варна

79 998

73.

Севлиево

Габрово

93 103

40.

Велико
Търново
Горна
Оряховица
Елена

107 090

74.

Трявна

Габрово

9227

75.

Балчик

Добрич

71 199

76.

Добрич

71 426

77.

Генерал
Тошево
Добрич

Добрич

7478

78.

Добричка

Добрич

152 944

79.

Каварна

Добрич

14 286

80.

Крушари

Добрич

57 024

81.

Тервел

Добрич

156 343

82.

Шабла

Добрич

11 686

83.

Ардино

Кърджали

17 728

84.

Джебел

Кърджали

15 963

85.

Кирково

Кърджали

15 664

86.

Крумовград

Кърджали

48 072

87.

Кърджали

Кърджали

104 544

88.

Момчилград Кърджали

56 459

89.

Черноочене

Кърджали

66 978

90.

Бобов дол

Кюстендил

24 080

91.

Бобошево

Кюстендил

7568

92.

Дупница

Кюстендил

46 719

93.

Кочериново

Кюстендил

12 003

94.

Кюстендил

Кюстендил

28 711

95.

Невестино

Кюстендил

16 192

96.

Рила

Кюстендил

2816

97.

Кюстендил

12 144

Кюстендил

12 848

50.

Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Златарица
Велико
Търново
Лясковец
Велико
Търново
Павликени Велико
Търново
Полски
Велико
Тръмбеш
Търново
Свищов
Велико
Търново
Стражица
Велико
Търново
Сухиндол
Велико
Търново
Белоградчик Видин

51.

Бойница

Видин

29 014

52.

Брегово

Видин

6153

53.

Видин

Видин

40 176

54.

Грамада

Видин

12 144

55.

Димово

Видин

60 886

56.

Кула

Видин

10 753

57.

Макреш

Видин

17 424

58.

Ново село

Видин

21 389

98.

Сапарева
баня
Трекляно

59.

Ружинци

Видин

40 506

99.

Априлци

Ловеч

1408

100. Летница

Ловеч

13 896

101. Ловеч

Ловеч

42 211

Ловеч

84 872

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

78 342
53 887
81 016
31 334
73 287
56 794
38 386
130 395
22 854
32 208

60.

Чупрене

Видин

10 454

61.

Борован

Враца

105 248

62.

Враца

53 207

103. Тетевен

Ловеч

60 271

63.

Бяла
Слатина
Враца

102. Луковит

Враца

74 281

104. Троян

Ловеч

46 673

64.

Козлодуй

Враца

116 688

105. Угърчин

Ловеч

30 167

65.

Криводол

Враца

56 589

106. Ябланица

Ловеч

33 398

С Т Р.
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Област

Средства за
възстановяване на
транспортните
разходи или
на разходите
за наем на педагогическите
специалисти

Монтана

28 233

145. Червен бряг Плевен

108. Бойчиновци Монтана

49 501

146. Кнежа

Плевен

16 625

Пловдив

65 225
72 770

107. Берковица

80 813

109. Брусарци

Монтана

38 192

147. Асеновград

110. Вълчедръм

Монтана

26 683

148. Брезово

Пловдив

149. Калояново

Пловдив

74 624

Пловдив

131 560

111. Вършец

Монтана

9680

112. Георги
Дамяново

Монтана

27 558

150. Карлово
151. Кричим

Пловдив

16 957

113. Лом

Монтана

23 056

152. Лъки

Пловдив

17 676

114. Медковец

Монтана

9319

153. „Марица“

Пловдив

125 608

154. Перущица

Пловдив

14 099

155. Пловдив

Пловдив

170 597

Пловдив

67 942
108 641

115. Монтана

Монтана

74 713

116. Чипровци

Монтана

3168

117. Якимово

Монтана

29 570

156. Първомай

118. Батак

Пазарджик

29 569

157. Раковски

Пловдив

119. Белово

Пазарджик

19 184

158. „Родопи“

Пловдив

74 639

120. Брацигово

Пазарджик

32 912

159. Садово

Пловдив

95 648

121. Велинград

Пазарджик

59 366

Пловдив

64 013

122. Лесичово

Пазарджик

52 761

160. Стамболийски

123. Пазарджик

Пазарджик

177 035

161. Съединение

Пловдив

30 085

124. Панагюрище Пазарджик

26 902

162. Хисаря

Пловдив

36 858

163. Куклен

Пловдив

13 923

125. Пещера

Пазарджик

25 129

164. Сопот

Пловдив

10 443

126. Ракитово

Пазарджик

30 287

165. Завет

Разград

17 600

127. Септември

Пазарджик

134 376

166. Исперих

Разград

48 942

128. Стрелча

Пазарджик

1721

167. Кубрат

Разград

47 338

129. Сърница

Пазарджик

5744

168. Лозница

Разград

68 446

130. Брезник

Перник

13 875

169. Разград

Разград

85 913

131. Земен

Перник

11 792

170. Самуил

132. Ковачевци

Перник

4267

133. Перник

Перник

Разград

50 220

171. Цар Калоян Разград

30 800

96 702

172. Борово

Русе

18 003

Русе

15 954
31 886

134. Радомир

Перник

27 830

173. Бяла

135. Трън

Перник

20 738

174. Ветово

Русе

175. Две могили

Русе

14 475

176. Иваново

Русе

21 266

136. Белене

Плевен

1323

137. Гулянци

Плевен

46 608

138. Долна
Плевен
Митрополия

55 449

177. Русе

Русе

83 950

178. Сливо поле

Русе

40 136

139. Долни
Дъбник

Плевен

51 421

179. Ценово

Русе

180. Алфатар

Силистра

140. Искър

Плевен

33 709

181. Главиница

Силистра

74 983

141. Левски

Плевен

49 226

182. Дулово

Силистра

93 091

142. Никопол

Плевен

40 208

183. Кайнарджа

Силистра

171 342

143. Плевен

Плевен

159 398

184. Силистра

Силистра

36 841

144. Пордим

Плевен

64 944

185. Ситово

Силистра

88 000

5454
22 889
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разходи или
на разходите
за наем на педагогическите
специалисти

186. Тутракан

Силистра

20 382

187. Котел

Сливен

94 071

188. Нова Загора Сливен

66 664

№
по
ред

Община

189. Сливен

Сливен

227 361

190. Твърдица

Сливен

80 256

191. Баните

Смолян

7695

192. Борино

Смолян

1610

193. Девин

Смолян

43 382

194. Доспат

Смолян

6688

195. Златоград

Смолян

18 306

196. Мадан

Смолян

36 029

197. Неделино

Смолян

3696

198. Рудозем

Смолян

19 917

199. Смолян

Смолян

33 449

200. Чепеларе

Смолян

25 632

201. Столична

София-град

202. Антон

София
област

4224

София
област

14 219

София
област

62 304

203. Божурище
204. Ботевград

320 366

205. Годеч

София
област

1923

206. Горна
Малина

София
област

48 096

207. Долна баня

София
област

14 449

208. Драгоман

София
област

3831

ВЕСТНИК
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Област

Средства за
възстановяване на
транспортните
разходи или
на разходите
за наем на педагогическите
специалисти

216. Мирково

София
област

9178

217. Пирдоп

София
област

11 616

218. Правец

София
област

49 634

219. Самоков

София
област

76 479

220. Своге

София
област

25 888

221. Сливница

София
област

3127

222. Чавдар

София
област

15 840

223. Челопеч

София
област

8132

224. Братя
Даскалови

Стара Загора

66 048

225. Гурково

Стара Загора

57 395

226. Гълъбово

Стара Загора

106 946

227. Казанлък

Стара Загора

179 278

228. Мъглиж

Стара Загора

110 763

229. Николаево

Стара Загора

101 226

230. Опан

Стара Загора

31 629

231. Павел баня

Стара Загора

94 891

232. Раднево

Стара Загора

77 678

233. Стара Загора Стара Загора

78 186

234. Чирпан

Стара Загора

52 856

235. Антоново

Търговище

34 976

236. Омуртаг

Търговище

38 433

237. Опака

Търговище

33 258

238. Попово

Търговище

61 194
128 950

209. Елин Пелин София
област

75 768

239. Търговище

Търговище

210. Етрополе

София
област

20 293

240. Димитровград

Хасково

44 298

211. Златица

София
област

21 670

241. Ивайловград Хасково

21 806

212. Ихтиман

София
област

29 905

213. Копривщица София
област

1408

214. Костенец

София
област

22 352

215. Костинброд

София
област

28 281

242. Любимец

Хасково

5776

243. Маджарово

Хасково

6295

244. Минерални
бани

Хасково

38 671

245. Свиленград

Хасково

26 359

246. Симеоновград

Хасково

43 185

247. Стамболово Хасково

83 424

С Т Р.
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248. Тополовград Хасково

37 488

249. Харманли

Хасково

30 730

250. Хасково

Хасково

101 639

251. Велики
Преслав

Шумен

32 318

252. Венец

Шумен

102 502

253. Върбица

Шумен

68 992

254. Каолиново

Шумен

153 510

255. Каспичан

Шумен

82 036

256. Никола
Козлево

Шумен

130 388

257. Нови пазар

Шумен

65 842

258. Смядово

Шумен

49 808

259. Хитрино

Шумен

30 096

260. Шумен

Шумен

76 532

261. Болярово

Ямбол

34 034

262. Елхово

Ямбол

30 797

263. Стралджа

Ямбол

52 661

264. „Тунджа“

Ямбол

149 072

265. Ямбол

Ямбол

9587

ОБЩО
2852

13 863 442

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за уреждане на отношенията, свързани със
закриването на Националния компенсационен жилищен фонд
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава ликвидационна комисия
за извършване ликвидацията на закрития
Национален компенсационен жилищен фонд.
(2) Председател на ликвидационната комисия по ал. 1 е главният секретар на Министерството на финансите.
(3) Поименният състав на ликвидационната комисия се определя със заповед на
министъра на финансите.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 1 в тримесечен
срок от нейното назначаване:
1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закрития
Национален компенсационен жилищен фонд,

ВЕСТНИК
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и да изготви финансови отчети и ликвидационен баланс;
2. да изготви протоколи – описи на имотите и движимите вещи, предоставени за
управление на закрития Национален компенсационен жилищен фонд;
3. да предаде архива на закрития Национален компенсационен жилищен фонд съгласно
Закона за Националния архивен фонд;
4. да закрие ползваните от фонда банкови
сметки в срокове и по ред, определени от
министъра на финансите;
5. да оформи счетоводните документи,
свързани с разходите на закрития Национален
компенсационен жилищен фонд;
6. да извърши и други необходими дейности, свързани с ликвидацията.
(2) Председателят на ликвидационната
комисия или упълномощен от него член на
комисията:
1. представлява комисията по време на
ликвидацията и оформя всички документи,
свързани с нейното извършване;
2. прекратява трудовите правоотношения
със служителите от закрития Национален
компенсационен жилищен фонд при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда;
3. може да извършва разходи и да сключва
договори, включително с външни експерти,
когато това се налага в изпълнение на функциите на комисията;
4. може да предоставя движимите вещи
на закрития Национален компенсационен
жилищен фонд при условията и по реда на
Закона за държавната собственост.
(3) Комисията представя заключителен
доклад и отчет за работата си на министъра
на финансите.
Чл. 3. Ведомостите на закрития Национ а лен ком пенс а ц ионен ж и л и щен ф он д
се предават за съхранение в Националния
осигурителен институт.
Чл. 4. (1) Разходите по лик видаци ята,
включително за възнагражденията и обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на
На ц иона л н и я ком пенса ц ионен ж и л и щен
фонд за 2022 г. въз основа на одобрени от
председателя на ликвидационната комисия
документи.
(2) И мо т и т е – д ърж а вна с о б с т вено с т,
управлявани от закрития Национален компенсационен жилищен фонд, се ползват от
ликвидационната комисия до приключване
на работата є или до предоставянето им по
реда на Закона за държавната собственост.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с много-
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годишни жилищноспестовни влогове, приет с
Постановление № 203 на Министерския съвет
от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 1992 г., бр. 5 и 10 от 1993 г.,
бр. 61 от 1994 г., бр. 23 от 1995 г., бр. 52 от
2000 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г.,
бр. 12 от 2009 г., бр. 91 от 2010 г. и бр. 77
от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. Глава втора „Национален компенсационен жилищен фонд“ с чл. 8, 9 и 11 се
отменят.
2. Глава трета „Изпълнителен орган към
управителния съвет“ с чл. 13 – 15 се отменят.
3. Глава четвърта „Местни комисии към
общините“ с чл. 16 – 21 и 24 – 28 се отменят.
§ 2. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра
на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г.,
бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от
2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64
и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от
2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от
2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37,
61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101
и 102 от 2009 г., бр. 34, 46, 64 и 88 от 2010 г.,
бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73
от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100
от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 25 и 102 от
2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 24 и 80 от 2019 г.
и бр. 77 и 101 от 2020 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 т. 6 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
т. 15 се отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
(ДВ, бр. 18 от 2022 г.).
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2853

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 9 МАЙ 2022 Г.

за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни
получатели на средства от Механизма за
възстановяване и устойчивост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят правилата за събиране, разглеждане
и оценяване на оферти и сключването на
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договори от страна на крайните получатели
на средства за изпълнение на инвестиции по
Механизма за възстановяване и устойчивост,
наричан по-нататък „Механизма“, които не
са възложители по смисъла на Закона за
обществените поръчки.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат за
инвест иц ии, за кои т о финанси ранет о о т
Механизма съставлява сума, по-голяма от
50 на сто от общата сума на одобрената
инвестиция.
Чл. 2. (1) Крайните получатели възлагат
дейности след провеждане на процедура за
избор с публична покана при спазване принципите на свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация,
пропорционалност и публичност.
(2) Определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за
ефективност, ефикасност и икономичност
при разходването на средствата.
Чл. 3. (1) Процедура за избор с публична
покана се провежда, когато съгласно одобрената инвестиция крайният получател възлага
дейности с планирана стойност, по-голяма
или равна на:
1. 50 000 лв. без данък върху добавената
стойност, за строителство;
2. 30 000 лв. без данък върху добавената
стойност, за доставки или услуги.
(2) Крайните получатели не провеждат
процедура за избор с публична покана:
1. при придобиване или наемане на земя,
съществуващи сгради или други недвижими
имоти, както и при учредяване на ограничени
вещни права, с изключение на свързаните с
тези сделки финансови услуги;
2. когато възлагането на поръчка на друго
лице би довело до нарушаване на авторски
или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити
по силата на закон или на административен акт; в този случай крайният получател
предварително у ведом ява ст ру к т у рата за
наблюдение и докладване;
3. при трудови правоотношения по смисъла
на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Чл. 4. (1) Публичната покана съдържа
най-малко следната информация:
1. данни за крайния получател;
2. обект и описание на предмета на процедурата, както и изискванията за изпълнение
на строителството, услугата и/или доставката
на стоки;
3. изисквания към офертите и критерии
за тяхното оценяване;
4. място и срок за подаване на офертите
съгласно чл. 6 и чл. 9, ал. 2;
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5. източник на финансиране.
(2) Техническата спецификация и проектът
на договор са неразделна част от публичната
покана.
(3) Крайните получатели може да включат
в поканата изисквания за икономическото
и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификацията на
кандидатите за изпълнител.
(4) Крайни те пол у чатели не могат да
включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в
процедурата, както и информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес,
търговска марка, патент или друго подобно,
което би довело до облагодетелстването или
елимини рането на оп ределени лица и ли
прод у кти, а когато предвид спецификата
на предмета това е обективно невъзможно,
след посочването им се добавят думите „или
еквивалентно“.
Чл. 5. (1) Крайните получатели изготвят
и публикуват публичната покана в информационната система за Механизма.
(2) До изтичането на срока за подаването
на офертите се осигурява публичен достъп
до поканата в информационната система.
(3) К ра й н и т е пол у чат е л и п у б л и к у ват
всички разяснения по поканата, дадени по
искане на заинтересовани лица, в информационната система. В разясненията не се
посочва лицето, направило запитването.
(4) Крайните получатели може да публикуват съобщение за поканата и в национални или регионални медии, както и да я
публикуват на своята интернет страница или
да я изпратят до избрани от тях лица, без
да променят определените в публикуваната
покана условия за участие в процедурата, на
същата дата, на която поканата е публикувана
в информационната система за Механизма.
Чл. 6. (1) Срокът за подаване на офертите
в процедурата не може да бъде по-кратък от
7 дни от публикуването на поканата.
(2) При п р ом я н а н а п ървон ач а л н и т е
условия крайният получател е длъжен да
прекрати процедурата и отново да приложи
реда за избор с публична покана, освен когато еднократно са внесени несъществени
изменения в условията, които не налагат
промяна в офертите на кандидатите.
(3) Не се допуска разделяне на предмета
на възлагане с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за избор на изпълнител
с публична покана.
(4) При инвестиция със срок на изпълнение над една година може да бъде проведена и повече от една процедура с един и
същ предмет за всяка година от периода за
изпълнението є. Задължението за провеж-
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дане на процедура се определя с оглед на
предвидената стойност за съответната услуга,
доставка или строителство за целия период
на финансирането.
Чл. 7. (1) Определянето на изпълнител
при провеждане на процедурата по чл. 2 се
извършва въз основа на икономически найизгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта
се определя въз основа на един от следните
критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите
за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена,
което се оценява въз основа на цената, както
и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани
с предмета на поръчката.
(3) Избраният критерий за възлагане по
ал. 2 се посочва в публичната покана.
(4) Показателите, включени в критерия
по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително
технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални,
екологични и иновативни характеристики и
иновативни търговски техники и условия;
2. обслужване и поддръжка, техническа
помощ и условия, като дата на изпълнение,
начин и срок на изпълнение или срок на
завършване;
3. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено
влияние върху изпълнението на поръчката.
(5) Показателите, включени в критериите
по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с
предмета на поръчката. Те могат да съдържат
фактори, които се отнасят до всеки етап от
жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори
не се отнасят до характеристиките, посочени
в техническите спецификации. Те не трябва
да дават неограничена свобода на избор и
трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) Когато критерият за възлагане включва
повече от един показател, крайният получател
определя в публичната покана относителната
тежест на всички показатели, а когато това
е обективно невъзможно, ги подрежда по
важност в низходящ ред. Крайният получател
може да определи минимално и максимално
допустимите стойности на количествените
показатели. Когато показателят за оценка
е свързан със срок, включително за гаран-
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ционната поддръжка, крайният получател
оп редел я минима лни и/и ли максима лни
граници, като отчита необходимото време за
изпълнение на поръчката съобразно нейната
сложност и изискванията на приложимите
нормативни актове.
(7) Методиката за определяне на комплексната оценка трябва да съдържа точни
указания за определяне на оценката по всеки
показател.
(8) В публичната покана крайният получател посочва методиката за комплексна
оценка и начина за определяне на оценката
по всеки показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото
на изпълнение, предложено във всяка оферта,
в съответствие с предмета на поръчката и
техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени
и оценени обективно подадените оферти;
3. да осигурява на кандидатите за изпълнител достатъчно информация за правилата,
които ще се прилагат при определяне на
оценката по всеки показател, като:
а) за количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или
в проценти и се посочва начинът за тяхното
изчисляване;
б) за качествените показатели, които са
кол и чес т вено неоп редел и м и, се посоч ва
начинът за тяхното оценяване с конкретна
стойност чрез експертна оценка.
(9) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат
фиксирани. В тези случаи оценката на офертите се основава единствено на показателите,
свързани с измерване на качеството.
(10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето
за извършване на плащанията (отложено
или разсрочено плащане) или оценяване на
размера или отказа от авансово плащане,
когато се предвижда предоставяне на аванс.
(11) В случай че в публичната покана са
включени изисквания за икономическото и
финансовото състояние на кандидатите за
изпълнители, крайният получател може да
изиска от тях да представят един или няколко от следните документи във връзка с
поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни
съставни части, когато публикуването им се
изисква от законодателството на държавата,
в която кандидатът е установен;
3. справка за общи я оборот и/или за
оборота в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, най-много за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от
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датата, на която кандидатът е учреден или
е започнал дейността си.
(12) Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи поисканите от крайния получател документи,
той може да докаже своето икономическо
и финансово състояние с помощта на всеки
друг документ, който крайният получател
приеме за подходящ.
(13) В случай че в публичната покана са
включени изисквания за технически възможности и/или квалификация на кандидатите,
крайният получател може в зависимост от
характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един
или няколко от следните документи:
1. списък на доставките или услугите,
които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, най-много за последните 3 години
от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си, включително
стойностите, датите и получателите, заедно
с документи, които доказват извършената
доставка или услуга;
2. списък на строителството, идентично
или сходно с предмета на поръчката, наймного за последните 5 години от датата на
подаване на офертата в зависимост от датата,
на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема, както
и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване
за осигуряване на качеството и оборудването
за изпитване и изследване;
4. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът, при процедури
за строителство и услуги;
5. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата
на к а н д и дата, вк л юч и т ел но т ези, кои т о
отговарят за контрола на качеството, а при
възлагане на строителство – лицата, които
ще изпълняват строителството;
6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението, както и доку менти, които
доказват професионална компетентност на
лицата;
7. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за
системи за управление на качеството, като
се посочват системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски
стандарти или еквивалентни сертификати,
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изда дени от органи, установени в д ру г и
държави членки, или други доказателства
за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството или за опазване на околната среда;
8. други документи по преценка на крайния получател.
(14) Изискванията за икономическото и
финансовото състояние и за техническите
възможности и/или квалификация, които се
определят от крайния получател, трябва да
са съобразени с предмета и стойността на
възлагане, както и с количеството, обема
и сложността на дейностите, които ще се
извършват.
(15) При вк лючване на изиск вани я за
и коном и ческо и фи на нсово с ъс т оя н ие
изискуемият общ оборот (нетните приходи от
продажби), включително оборотът, който се
отнася до предмета на поръчката, не може да
надвишава повече от два пъти прогнозната
стойност на процедурата или на съответната
обособена позиция, в случай че процедурата
е с обособени позиции.
(16) Крайните получатели нямат право
да включват критерии за подбор на кандидатите за изпълнители в процедурата като
показатели за оценка на офертите.
(17) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който
ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
Чл. 8. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един
или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от крайния
получател или от други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление
на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния
период като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата
или строителството по време на целия им
жизнен цикъл, при условие че стойността им
може да бъде определена и проверена; тези
разходи могат да бъдат свързани с емисии
на парникови газове и други вредни емисии
или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато крайните получатели предвиждат оценка на разходите за целия жизнен
цикъл, те посочват в публичната покана
данните, които трябва да бъдат представени
от кандидатите, и начина за определяне на
оценката.
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(3) Когато се оценяват разходи, свързани
с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря
на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни
критерии и да дава възможност за обективна
проверка; когато начинът е разработен за
конкретната поръчка, чрез него не следва
да се дава необосновано предимство на едни
лица и да се поставят други в неравностойно
положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от крайния получател данни
да могат да бъдат предоставени от страна на
кандидатите при полагане на разумни усилия.
(4) Когато даден метод за изчисляване на
определени разходи за целия жизнен цикъл
е задължителен съгласно законодателен акт
на Европейския съюз, крайните получатели
са длъжни да използват този метод.
Чл. 9. (1) Офертата за участие в процедурата за избор на изпълнител с публична
покана трябва да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата за изпълнител, а
когато е обединение, което не е юридическо
лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация
за правата и задълженията на участниците,
разпределението на отговорност та меж ду
членовете и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение
на поръчката;
3. ценово п редложение, а в сл у чаи те,
когато процедурата е с обособени позиции,
се представя ценово предложение за всяка
позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват
при изпълнението на поръчката, вида и дела
на тяхното участие, както и доказателства
за поетите от тях ангажименти, когато кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация за липса на основанията за
задължително отстраняване съгласно чл. 54,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.
(2) Офертата се подава в информационната
система за Механизма.
(3) Оферта може да подават всяко българско или чу ж дестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения.
(4) Кандидатът в процедурата има право
да представи само една оферта.
(5) Лице, което участва в обединение или
е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може
да представи самостоятелна оферта.
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(6) Кандидатите могат да променят, да
допълват или да оттеглят своите оферти в
рамките на определения срок за подаване
на оферти.
(7) Офертите за участие в процедурата се
изготвят на български език.
Чл. 10. (1) Заинтересованите лица могат
да поискат писмено от крайния получател
разяснения по публичната покана в срок до
4 дни преди изтичането на срока за подаване
на офертите.
(2) Разясненията се публикуват по реда
на чл. 5, ал. 3 в 3-дневен срок от датата на
постъпване на искането.
(3) Публикуваните разяснения по ал. 1
стават неразделна част от публичната покана,
като те не следва да променят предварително
обявените с поканата условия.
Чл. 11. (1) След изтичане на срока за
подаване на оферти крайни ят пол у чател
разглежда и оценява постъпилите оферти.
(2) Крайният получател може по всяко
време да проверява заявените от кандидатите
данни, да иска разяснения относно офертата
и представените към нея документи, както и
да изисква представяне в определен срок на
допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като предоставените разяснения по настоящата алинея не
следва да включват промени в техническото
и ценовото предложение на кандидатите.
(3) Крайният получател писмено уведомява кандидатите за липсващи документи
или за констатираните нередовности, посочва
точно вида на документа или документите,
които следва да се представят допълнително,
и определя срок за представянето им, който
е еднакъв за всички кандидати и не може да
бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост
крайният получател може по всяко време
преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите,
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от
други лица и органи.
(4) Крайният получател не разглежда и
отстранява офертата на:
1. кандидат, чиято оферта не отговаря
на изискванията на чл. 9 и на условията на
публичната покана;
2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки;
3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово
съст ояние, тех ни ческ и и п рофесиона лни
способности;
4. кандидат, който не е представил в срок
изисканите по реда на ал. 3 документи или
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представените документи не отговарят на
предварително обявените условия;
5. кандидат, който е представил невярна
информация.
(5) Крайният получател съставя и подписва
протокол за резултатите от работата си по
разглеждане и оценка на офертите.
(6) Крайният получател в срок от 3 дни от
подписване на протокола по ал. 5 писмено
уведомява всички кандидати.
(7) В срок от 5 работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 6 кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола
или копие от него. Крайният получател е
длъжен в 7-дневен срок от получаване на
писмено искане да осигури на кандидата
достъп до протокола или копие от него.
Чл. 12. (1) Лицата, които представляват
крайния получател, и членовете на неговите
управителни и надзорни органи съгласно
търговския регистър не трябва да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа с
кандидат в процедурата или с посочените
от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
(2) Лицата, които представляват крайния
получател, и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел не трябва да имат
интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който
би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка
с възлагането в процедурата.
(3) Когато в състава на контролен или
управителен орган на крайния получател
участва юридическо лице, основанията по
ал. 1 и 2 се отнасят за физическите лица,
които го представляват съгласно търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел.
(4) Когато крайният получател или юридическо лице в състава на негов контролен
или управителен орган се представлява от
физическо лице по пълномощие, основанията
по ал. 1 и 2 се отнасят и за това физическо
лице.
(5) Относно обстоятелствата по ал. 1 и 2
лицата, които представляват крайния получател, и членовете на неговите управителни
и надзорни органи подписват декларации,
които прилагат към протокола за разглеждане и оценка на офертите.
Чл. 13. (1) Процедурата за избор на изпълнител се прекратява, когато:
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1. не е подадена нито една оферта или
няма допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. първият и вторият класиран кандидат
последователно откажат да сключат договор;
4. всичк и оферти, които отговарят на
предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който крайният
получател може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането є, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена процедурата;
6. отпадне необходимостта от провеждане
на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които
крайният получател не е могъл да предвиди;
7. са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2.
(2) Процедурата за избор на изпълнител
може да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една оферта
отговаря на предварително обявените от
крайния получател условия.
(3) Крайният получател е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата
да уведоми за това кандидатите и структурата
за наблюдение и докладване чрез информационната система на Механизма.
Чл. 14. (1) Крайният получател сключва
с определения за изпълнител кандидат писмен договор за изпълнение, който включва
всички предложения от неговата оферта.
(2) Договор за изпълнение може да бъде
изменен или допълнен в следните случаи:
1. промените са предвидени в публичната
покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за
изменение на цената; обхватът и естеството
на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не
трябва да водят до промяна в предмета на
поръчката;
2. поради непредвидени обстоятелства е
възникнала необходимост от извършване на
допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната
поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или
технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна
съвместимост със съществуващо оборудване,
услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията
и обслужването, или с дублиране на разходи
на крайния получател;

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа крайният получател не е могъл да предвиди, е възникнала
необходимост от изменение, което не води
до промяна на предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с
нов изп ъ л н и т ел, когат о п ървонача л н и я т
изпълнител не е в състояние да продължи
изпълнението на договора и възможността за
замяна е предвидена в публичната покана и
в договора чрез ясни, точни и недвусмислени
клаузи, касаещи възникването на конкретни
условия;
5. се налага замяна на изпълнителя с
нов изпълнител, когато за първоначалния
изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, вк лючително при
преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или
отделяне, или чрез промяна на правната му
форма, както и в случаите, когато той е в
ликвидация или в открито производство по
несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и
той отговаря на първоначално установените
критерии за подбор;
б) промяната на изпълнителя не води до
други съществени изменения на договора
за изпълнение и не цели заобикаляне на
процедурата за избор с публична покана;
6. условията по т. 4 или 5 са налице по
отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;
7. се налагат изменения, които не са съществени.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, ако се
налага увеличение на цената, то не може да
надхвърля с повече от 25 на сто стойността
на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се
прилага за общата стойност на измененията.
Последователните изменения не трябва да
целят заобикаляне на прилагането на реда
за определяне на изпълнител с публична
покана.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато
договорът за изпълнение съдържа клауза за
индексация или е сключен по определяеми
цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(5) Изменение на договор за изпълнение
се смята за съществено по смисъла на ал. 2,
т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор,
включително когато са изпълнени едно или
повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които,
ако са били част от процедурата за избор с
публична покана, биха привлекли към учас-
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тие допълнителни кандидати, биха позволили
допускането на други кандидати, различни
от първоначално избраните, или биха довели
до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението променя икономическия
баланс на договора за изпълнение в полза
на изпълнителя по начин, който не е бил
предвиден в първоначалния договор;
3. изменението засяга предмета или обема
на договора за изпълнение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън
случаите на ал. 2, т. 4, 5 или 6.
Ч л. 15. (1) Не с е ск л юч ва дог овор с
кандидат, спечелил процедура за избор на
изпълнител, който:
1. откаже да сключи договора;
2. преди подписване на договора не представи изискуемата гаранция за изпълнение,
ако такава се предвижда, или някой от документите по чл. 16, ал. 1, т. 2. Определеният
от крайния получател срок за представянето
им не може да бъде по-кратък от 14 дни;
3. към момента на сключване на договора
не изпълнява условието на чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 1 се
счита и неявяването на спечелилия кандидат
в посочения от крайния получател срок.
(3) В случаите на ал. 1 крайният получател
може да избере следващия в класирането
кандидат или да прекрати процедурата за
избор на изпълнител.
Чл. 16. (1) Липсата на обстоятелствата по
чл. 11, ал. 4, т. 2 се доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата – с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от компетентен
орган, относно липсата на обстоятелства
по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и 6 от Закона за
обществените поръчки.
(2) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по ал. 1, т. 2, издаден
от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен.
(3) В случаите по ал. 2, когато в съответната държава не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
кандидатът представя декларация, ако такава
декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
(4) Когато дек лараци я та н яма п равно
значение, кандидатът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган
в съответната държава.
(5) Когато кандидатите са юридически
лица, изискванията на ал. 1 се прилагат за
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лицата, които имат право да управляват и/
или да представляват кандидата.
(6) При у частие на обединения, които
не са юридически лица, съответствието с
изискванията по ал. 1 се доказва за всяко от
лицата, включени в обединението участник.
(7) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на
ал. 5 и 6 се прилагат и за подизпълнителите.
Чл. 17. (1) Крайният получател може да
включи в договора изискване за предоставяне на гаранция, обезпечаваща доброто му
изпълнение. Гаранцията се предоставя под
формата на парична сума, банкова гаранция
или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност та
на изпълнителя. Изпълнителят сам избира
формата на гаранцията.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се
определ я като процент от стойност та на
договора, но не повече от 5 на сто. Когато
бъде допуснато увеличение на договорената
цена, крайният получател може да изиска,
преди изменението на договора, предоставяне
на гаранция, чийто размер като процент от
стойността на увеличението е равен на този
на първоначалната.
(3) Условията и сроковете за задържане
или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение.
Чл. 18. (1) Средства, изплатени по сключените договори, при никакви условия не
могат да послу жат за предоставянето на
подкуп, включително чрез друго лице и за
каквито и да е корупционни цели.
(2) При установяване на корупция сключен договор по чл. 14, ал. 1 се прекратява
едностранно и получените от изпълнителя
средства се възстановяват.
Чл. 19. При провеж дане на процеду ра
за избор на изпълнител с публична покана
се използват кодовете на номенклатурите
в Общия терминологичен речник, приет с
Регламент (ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16
декември 2002 г.) на Европейския парламент
и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно
Общия терминологичен речник, свързан с
обществените поръчки (CPV).
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Жизнен цикъл“ са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство,
превоз, употреба и поддръжка, през целия
период на съществуване на продукта или
строежа или на предоставяне на услугата – от
придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до разчистването и края
на експлоатацията или употребата.
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2. „Краен получател“ е физическо или
юридическо лице или тя х но обединение,
което въз основа на сключен със структурата за наблюдение и докладване договор
з а фи на нси ра не и зп ъ л н я ва и н ве с т и ц и я,
финансирана със средства от Механизма за
възстановяване и устойчивост.
3. „Непредвидени обстоятелства“ са обс т оя т е лс т ва , кои т о с а в ъ зн и к н а л и с лед
сключването на договора, не са могли да
бъдат предвидени при полагане на дължимата
грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно
изпълнението при договорените условия.
4. „Обособена позиция“ е такава част от
предмета на процедурата, която, въпреки
че може да бъде самостоятелен предмет на
възлагане, е систематично свързана с другите
позиции от предмета на процедурата.
5. „Подизпълнител“ е трето лице, което
е дало съгласие да изпълни определен дял
от предмета на поръчката.
6. „Процедура за избор на изпълнител“ е
система от свързани правила, при спазването на които крайният получател се стреми
да избере изпълнител, с когото да сключи
договор, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост.
7. „Разделяне на предмета на възлагане“
е налице, когато с цел използване на поблагоприятен режим за избор на изпълнител
крайни ят полу чател е възлож ил отделно
изп ъ л нен ие т о на и ден т и ч н и и л и сход н и
дейности, включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
8. „Структура за наблюдение и докладване“
е определено звено в министерство или друго
ведомство в централната администрация, или
определено негово звено, което отговаря за
подбора в случаите, в които е предвиден такъв,
за договарянето на финансиране с крайни
получатели, за обобщаването на финансовата
и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и
техническото изпълнение на инвестициите,
реализирани в рамките на споразумение с
Министерството на финансите.
9. Сертификатите по чл. 7, ал. 13, т. 7
трябва да са издадени от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителната
агенция „Българска служба за акредитация“
или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното
споразу мение за взаимно п ризнаване на
Европейската организация за акредитация,
за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а,
ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.
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10. „Техническа спецификация за строителство“ е съвк у пност та от тех ническ и
предписания, посочени в поканата за участие,
които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв
начин, че те да отговарят на предвидената
от получателя на помощта употреба. Тези
характеристики трябва да включват ниво на
изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да
отговаря на всички изисквания, включително
достъп за лица с увреждания, и оценка на
съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството,
терминология, символи, изпитване и методи
на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за
проектиране, изпитване, строителен надзор
и условия за приемане на строителни работи
и методи или технологии на строителство
и всички други технически условия, които
получателят на помощта е в състояние да
предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на
завършен строеж и материалите или частите,
включени в него.
11. „Техническа спецификация за услуги
или стоки“ е спецификация в документ, с
която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво
на качество, нива на опазване на околната
среда, проектиране, което да отговаря на
всички изисквания, включително достъп за
лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство,
употреба, безопасност, размери, изисквания
по отношение на наименованието, под което
стоката се продава, терминология, символи,
изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за
експлоатация, процедури за оценяване на
съответствието.
§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата
на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове и във връзка с чл. 22 от Регламент
(ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на
Механизъм за възстановяване и устойчивост
(OB, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.).
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2856
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 9 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. в размер 11 913 076 лв.
за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното
и аудио-визуалното наследство и на музеите
и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на
стойностните показатели на стандартите за
тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5,
т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г., разпределени,
както следва:
1. по бюд же т и т е на общ и н и т е –
9 32 8 373 л в. за фи на нс ова под к р епа на
м узеите и х удожествените га лерии с регионален характер, разпределени съгласно
приложението;
2. по бюд жета на Министерството на
културата – 2 584 703 лв. за финансова подкрепа за държавните културни институти в
областта на културното и аудио-визуалното
наследство.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на културата за 2022 г. по
„Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“,
бюджетна програма „Опазване и представяне на дви ж имото к улт у рно наследство
и визуалните изкуства“, в т. ч. разходи за
персонал 1 500 000 лв.
(2) Със сумата в размер 1 084 703 лв. да
се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 3. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5,
т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2022 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението
промени по централния бюджет за 2022 г.,
включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2022 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и във връзка с чл. 1,
ал. 5, т. 10.2 и чл. 77, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на
общини за финансова подкрепа на музеите и
художествените галерии с регионален характер
№ по
ред

Община

Сума
(в лв.)

1.

Банско

2.

Благоевград

189 015

3.

Гоце Делчев

27 414

4.

Cандански

49 066

5.

Бургас

6.

Mалко Tърново

72 153

170 257
15 877

7.

Cозопол

21 650

8.

Средец

33 190

9.

Bарна

450 281

10.

Девня

21 650

11.

Провадия

44 727

12.

Bелико Tърново

13.

Eлена

62 051

598 886

14.

Павликени

66 388

15.

Cвищов

34 635

16.

Белоградчик

51 587

17.

Bидин

134 195

18.

Bраца

137 076

19.

Габрово

530 986

20.

Дряново

44 738

21.

Cевлиево

25 978

22.

Tрявна

93 794

23.

Балчик

41 846

24.

Генерал Тошево

25.

Добрич

26.

Kаварна

27.

Kърджали

27 414
223 661
50 503
150 061
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Община

Сума
(в лв.)

28.

Kюстендил

248 298

73.

Xасково

29.

Ловеч

145 733

74.

Велики Преслав

30.

Tроян

81 533

75.

Шумен

324 647

31.

Mонтана

80 800

76.

Eлхово

28 861

32.

Чипровци

41 846

77.

Ямбол

163 046

33.

Батак

54 831

ОБЩО

9 328 373

34.

Bелинград

54 831

35.

Пазарджик

200 564

36.

Панагюрище

106 779

37.

Cептември

64 932

38.

Cтрелча

23 086

39.

Брезник

15 877

40.

Перник

171 713

41.

Плевен

445 857

42.

Aсеновград

54 831

43.

Kарлово

76 120

44.

Перущица

45.

Пловдив

46.

Xисаря

37 518
653 291
62 040

47.

Сопот

48.

Исперих

119 755

37 518
164 493

49.

Pазград

50.

Бяла

14 430

51.

Русе

248 185

52.

Дулово

53.

Cилистра

54.

Tутракан

55.

Kотел

56.

Hова Загора

57.

Cливен

212 112

58.

Cмолян

160 165
376 700

59.

Столична община

60.

Ботевград

11 548
168 830
82 245
103 887
62 051

37 518

61.

Eтрополе

62.

Kопривщица

27 414

63.

Правец

64.

Cамоков

63 611

65.

Kазанлък

119 763

66.

Pаднево

67.

Cтара Загора

68.

Чирпан

10 101

69.

Попово

41 846

70.

Tърговище

71.

Cвиленград

14 430

72.

Xарманли

24 171

101 005
33 190

37 518
186 143

141 415

147 180
75 036
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 9 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 5 500 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието за 2022 г. за
осигуряване на финансиране за сключване
на договор за осъществяване на противоградова защита със самолетен способ над
част от територията на Република България
в райони, незащитени чрез ракетен способ
през 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“, по бюджета на
Министерството на земеделието за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на земеделието за 2022 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2858
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за безвъзмездна финансова помощ между
правителството на Република България и
Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите
на МАР, сключено чрез размяна на писма от
1 и 2 ноември 2021 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. – ДВ, бр. 28
от 2022 г. В сила от 13 април 2022 г.)
1 ноември 2021 г.
Международна асоциация за развитие
1818 Н street, NW
Washington, DC 20433
САЩ
На вниманието на: Акихико Нишио
Вицепрезидент, Финансиране за развитие
Група на Световната
банка
Спора зумение за безвъзмездна
финансова помощ (настоящото
„Споразумение“) между Правителството на Република България
(„България“) и Международната
асоциация за развитие („МАР“) относно деветнадесетото захранване
на ресурсите на МАР („МАР19“)
Дами и господа:
1. Безвъзмездна финансова помощ към МАР
1.1. Позоваваме се на доклада, озаглавен
„Допълнения към ресурсите на МАР: Деветнадесето захранване – МАР19: Десет години
до 2030 г.: Растеж, хора и гъвкавост“, одобрен
от изпълнителните директори на МАР на 11
февруари 2020 г. („Доклада на представителите“) и приет от Управителния съвет на МАР
с решение 244 от 31 март 2020 г. с периодични
изменения в него, и на ангажимента на България
като страна, която не е член на МАР и както
е записано в Доклада на представителите, да
направи еднократен доброволен принос към
МАР. В подкрепа на този ангажимент се радваме да потвърдим намерението на България
да предостави като безвъзмездна финансова
помощ към МАР сумата от 2 700 000 евро
(„безвъзмездната помощ от България“), която
да бъде използвана от МАР в съответствие със
сроковете и условията, посочени в настоящото
Споразумение.
1.2. Безвъзмездната помощ от България се
изплаща на МАР на две вноски, както следва:
(а) 1 800 000 евро на 15 юни 2022 г.
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(b) 900 000 евро на 17 януари 2023 г.
2. Използване на безвъзмездната помощ от
България
2.1. МАР използва безвъзмездната помощ
от България за отпускане на финансиране под
формата на безвъзмездни помощи и гаранции
в допълнение към заеми.
2.2. Безвъзмездната помощ от България
представлява част от общите ресурси на МАР
в рамките на деветнадесетото захранване
(„МАР19“) и се използва за финансиране на
проекти, одобрени от изпълнителните директори на МАР през периода на МАР19 (от
1 юли 2020 г. до 30 юни 2023 г., с периодичните
изменения в него). Няма да има конкретно заделяне на безвъзмездната помощ от България
за отделни проекти.
3. Администриране на безвъзмездната помощ от България
3.1. Безвъзмездната помощ от България се
използва и администрира от МАР в съответствие с условията на настоящото Споразумение
и политиките и процедурите на МАР. МАР
е отговорна само за изпълнението на онези
функции, които са изрично определени в настоящото Споразумение, и на онези, които са є
възложени в рамките на политиките и процедурите на МАР, и не е субект на никакви други
задължения или отговорности към България.
3.2. С изключение на всякакви задължения,
понесени от МАР в резултат на неизпълнение
от България на задълженията є по параграф
4 по-долу, България не носи отговорност за:
(а) всякакви искове или искания, отправени
срещу МАР; или (b) всякакви дългове, щети
или загуби, понесени от МАР, и в двата случая
в резултат на изпълнение или неизпълнение
от страна на МАР, (х) всякакви разпоредби на
настоящото Споразумение, (у) политиките и
процедурите на МАР или (z) всяка дейност, финансирана с безвъзмездната помощ от България
или свързана с нея по друг начин. България не
носи отговорност за дейността на никое лице,
наето или ангажирано от МАР.
3.3. МАР се съгласява, че ако България
стане член на Асоциацията, България може
по всяко време след това да избере да преобразува сумата на безвъзмездната помощ от
България, предоставена на МАР, в записване,
което носи права на глас, при освобождаване
на МАР от задълженията є по настоящото
Споразумение. Преобразуването на тази сума
от безвъзмездната помощ от България или на
част от нея в записване се извършва, както е
договорено между Асоциацията и България,
при условия, при които България придобива
права на глас, определени на същата основа
като предвидената за членовете по Част ІІ
към въпросния момент. Тези условия ще бъдат
одобрени впоследствие от Управителния съвет.
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4. Депозиране на безвъзмездната помощ от
България
4.1. България депозира безвъзмездната
помощ от България, както е предвидено в параграф 1.2 по-горе, в евро по следната сметка:
Име на банката:
BANK ОF АМЕRICA,
N.A. LONDON
Име на сметката:
IDA
Номер на сметката: GB57BOFA16505062953015
Адрес на банката:
MERRILL LYNCH
FINANCIAL CENTER:
2, KING EDWARD
STREET, LONDON,
UNITED KINGDOM
ЕС1А 1HQ
Swift:
BOFAGB22XXX
4.2. При извършване на такъв депозит България дава указания на своята банка да включи
в полето за данни за плащането (авизо по платежно нареждане) на своето SWIFT съобщение
за плащане информация, посочваща:
а) п латената сума;
б) че плащането се извършва от България
по отношение на: трансфер към МАР
като безвъзмездна помощ за MAP19; и
в) датата на депозита.
Освен това България предоставя копие от
нареждането за депозит на България на лицата за контакт за МАР, посочени в параграф 5
по-долу.
5. Комуникация и адреси
Службите, отговарящи за координирането
на всички въпроси, свързани с прилагането на
настоящото Споразумение, са:
За МАР:
Международна асоциация за развитие
1818 Н Street, NW
Washington, DC 20433
САЩ
На вниманието на: Директор, Корпоративно финансиране за развитие – МАР
и МБВР
Факс: +1 (202) 614-0236
Имейл: IDACapital@worldbank.org
За България:
Министерство на финансите
Ул. „Раковски“ 102
София 1040
Република България
Факс: +359 2 9806863
6. Изменение
Настоящото Споразумение може да се
изменя само с писмено споразумение между
МАР и България.
7. Оповестяване на информация
МАР може да оповестява настоящото Споразумение и договореностите, предвидени по-долу,
в съответствие с политиката си за достъп до
информация, както е в сила в дадени периоди.
8. Влизане в сила
Настоящото Споразумение подлежи на ратифициране от Народното събрание на Република
България и влиза в сила на датата, на която
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МАР получи писмено уведомление, че националните процедури на Република България са
приключили.
9. Екземпляри
Настоящото Споразумение е подписано на
английски език в два (2) екземпляра, всеки от
които се счита за оригинал и съставлява едно
и също Споразумение.
Моля, потвърдете съгласието си с гореизложеното, като подпишете, поставите дата и
ни върнете едно копие от настоящото Споразумение.
С уважение,
От името на Правителството
на Република България:
Валери Белчев,
министър на финансите
СЪГЛАСУВАНО:
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ
Акихико Нишио
Вицепрезидент, Финансиране за развитие
Група на Световната банка
2.11.2021 г.
2769

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 3
от 28 април 2022 г.

за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и
реда за обслужване на плаващите по вътрешните водни пътища на Република България
безекипажни кораби по време на плаване, при
престояване на котвена стоянка, при влизане,
приставане и престояване в акваторията на
пристанищата, както и при извършване на
товаро-разтоварни операции.
(2) Наредбата не се прилага за военните
кораби, гранично-полицейските и държавните
кораби, използвани с нетърговска цел, както
и за малките безекипажни кораби.
Чл. 2. Безопасният престой и обслужването
на безекипажни кораби при товаро-разтоварни
операции в акваториите на българските речни
пристанища се осигурява от:
1. екипажа на моторния кораб, в чийто
състав са пристигнали или са приети безекипажните кораби; или
2. подменен екипаж на пристанищен оператор; или
3. подменен екипаж на корабопритежателя
на безекипажния кораб.
Чл. 3. (1) Отговорност за обслужването
на безекипажните кораби, товара и техните
корабни документи носят съответно:
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1. по време на плаване в българския участък на река Дунав или по време на престой
в акваторията на българските речни пристанища в състава на моторен кораб (на котвена
стоянка или при обработка в пристанищните
терминали) – капитанът на моторния кораб,
в чийто състав са пристигнали или са приети
безекипажните кораби;
2. по време на престой извън състава на
моторен кораб (на котвена стоянка в акваторията на българските речни пристанища или при
обработка в пристанищните терминали) – отговорникът на подменния екипаж, извършил
приемането на безекипажните кораби.
(2) Отговорността по ал. 1 започва от момента на подписването на акта по чл. 4, ал. 1
от предаващата и приемащата страна.
(3) Отговорността по ал. 1 не се носи при
повреди по безекипажния кораб вследствие на
скрити недостатъци, които не са могли да бъдат
открити при приемането на кораба.
Раздел II
Предаване и приемане на безекипажните кораби
Чл. 4. (1) Предаването и приемането на
безекипажните кораби в българските речни
пристанища между капитана на моторния кораб
и отговорника на подменния екипаж или между
капитаните на два моторни кораба се извършва
с акт за предаване и приемане на безекипажен
кораб (приложението). Когато приемането и
предаването се извършва между два моторни
кораба, корабният агент уведомява по реда
на чл. 5, ал. 3 съответната дирекция „Речен
надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за поемането на отговорност
по обслужване на безекипажния кораб при
престоя в пристанището.
(2) На предаване и приемане освен безекипажния кораб и товара му подлежат и товарните и корабните документи с изключение на
тези, които са заменени с надписи на борда в
съответствие с чл. 1.10, т. 5 от Правилата за
плаване по река Дунав, приети с Постановление № 154 на Министерския съвет от 2020 г.
(ДВ, бр. 67 от 2020 г.).
Чл. 5. (1) Актът за предаване и приемане
на безекипажен кораб в българско пристанище или пристанищен терминал се изготвя на
български език и в превод на английски език
и руски език: за моторните кораби – от капитана, а за подменния екипаж – от отговорника.
(2) Актът по ал. 1 се съставя в два екземпляра: един за предаващия и един за приемащия.
(3) Отговорникът на подменния екипаж или
корабният агент изпраща електронно копие от
акта на териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
в чийто район на действие е пристанището,
където се намира безекипажният кораб, в
деня на предаването и приемането. Копието
се съхранява в съответната дирекция „Речен
надзор“ за срок една година.
Чл. 6. (1) Предаването и приемането на
безекипажните кораби между лицата по чл. 4,
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ал. 1, изречение първо се предхожда от съвместен оглед относно:
1. състоянието на корпуса и палубния настил;
2. изправността на котвеното, вързалното
и другите устройства и системи;
3. състоянието на палубните гърловини,
леери и кландери;
4. правилното натоварване;
5. наличието на вода и теч в корпуса;
6. наличието на изискуемите корабни документи и техния срок;
7. наличието и изправността на инвентара;
8. наличието на табелки с надписи, заменящи корабните документи, и пломбите, ако
има поставени такива.
(2) Констатациите от огледа по ал. 1 се
отразяват в акта по чл. 4, ал. 1.
(3) Капитаните на моторни кораби или отговорниците на подменните екипажи, приели
безекипажни кораби, информират корабопритежателя им за необходимост от снабдяване и
ремонт на тези кораби.
(4) Капитаните на моторни кораби или
отговорниците на подменните екипажи информират по електронен път съответната дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ при установяване на
обстоятелства, при които не може да продължи
безопасната експлоатация на безекипажните
кораби (например при неизправно рулево, котвено устройство, липсващи документи и др.).
Раздел III
Обслужване на безекипажните кораби
Чл. 7. Капитанът и екипажът на моторен
кораб, в чийто състав са включени безекипажни
кораби, освен задълженията за безаварийно
плаване на кораба изпълняват денонощно и
функциите на липсващия екипаж на безекипажните кораби по отношение на обслужването
и поддържането на същите, необходимостта от
които възниква по време на плаването.
Чл. 8. (1) Подменният екипаж в пристанище
или пристанищен терминал изпълнява функциите на липсващия екипаж на безекипажните
кораби, като ги обслужва и отговаря за тях по
време на престоя им от момента на приемането
до предаването им с акта по чл. 4, ал. 1.
(2) Подменният екипаж извършва всички
необходими работи, свързани с маневрирането,
техническото обслужване на безекипажните
кораби и обработката на товара, като екипажът:
1. осигурява надзора и безопасността на
корабите на стоянките при спазване правилата
за плаване и задължителните разпореждания
в пристанището;
2. осигурява правилното натоварване и
разтоварване на корабите;
3. извършва с помощта на моторен кораб
всякакво маневриране, разформиране и сформиране на състави, преместване и обвързване;
4. обслужва устройствата, механизмите,
системите и сигналните им средства;
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5. следи и се грижи за техническото състояние, оборудването и запазването на инвентара
и товара им;
6. извършва редовно измерване и изпомпване
на водата от трюмовете и отсеците им;
7. извършва дейностите, свързани с осигуряване безопасността на труда, пожарната безопасност и мероприятията против замръзване
на системите и механизмите им;
8. проверява и осигурява водоплътността
на палубните им гърловини;
9. проверява състоянието на приетите безекипажни кораби минимум един път на 24 часа.
Чл. 9. (1) Дейността на подменния екипаж
в пристанище или пристанищен терминал
се ръководи от отговорник. Отговорникът
и броят на членовете на подменния екипаж
се определят със заповед на пристанищния
оператор или корабопритежателя, като копие
от заповедта се представя в териториалната
дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, в чийто район на действие
се намира пристанището или пристанищният
терминал.
(2) Членовете на подменния екипаж участват
заедно с отговорника в маневрените работи
и техническото обслужване на безекипажните кораби. Обработката на товара на всеки
отделен безекипажен кораб се организира от
отговорника на подменния екипаж.
(3) Подменният екипаж работи на смени.
Всяка смяна се ръководи от отговорник на
смяната.
Чл. 10. (1) При маневриране на безекипажен кораб в акваторията на българско речно
пристанище капитанът на кораба, извършващ
маневрата, е отговорен за безопасното є провеждане.
(2) Маневрирането на безекипажни кораби в
акваториите на българските речни пристанища
се осигурява от един от следните кораби:
1. кораба, с който е пристигнал безекипажният кораб;
2. кораб на регист риран пристанищен
оператор, извършващ пристанищната услуга
„буксировка“;
3. кораб, осигурен от корабопритежателя на
безекипажния кораб.
(3) Корабите, извършващи маневри, трябва
да са снабдени със свидетелство за допуск за
превоз на опасни товари при маневриране на
безекипажни съдове, превозващи опасни товари, в съответствие с чл. 31 от Задължителните
правила за българските пристанища на река
Дунав (ДВ, бр. 40 от 2020 г.).
(4) Уведомяването за извършване на маневра по преместване на безекипажен кораб се
извършва от капитана на маневрения кораб по
реда и при условията на чл. 15а от Наредбата за
предоставяне на речни информационни услуги
по вътрешните водни пътища на Република
България, приета с Постановление № 329 на
Министерския съвет от 28.12.2007 г. (ДВ, бр. 3
от 2008 г.).
Чл. 11. (1) Пристанищният оператор или
корабопритежателят на безекипажния кораб
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осигурява и заверява дневник на подменния
екипаж преди първото вписване в него.
(2) Дневникът по ал. 1 се води за времето
на всяка смяна от съответния отговорник и се
подписва от него след приключване на смяната.
В дневника се отразяват:
1. съставът на екипажа – поотделно за
всяка смяна;
2. наличните безекипажни кораби – по
местонахождение;
3. приетите и предадените кораби през смяната и промените на местонахождението им;
4. извършените маневри и името на маневрения кораб;
5. товаро-разтоварните операции и имената
на назначените за контролирането им отговорници от подменния екипаж;
6. извършените проверки на корабите, намиращи се на котвените стоянки;
7. извършената работа по техническото
поддържане на безекипажните кораби;
8. измерването на водата в трюмовете на
безекипажните кораби и изпомпването є;
9. аварийни случаи, станали с безекипажните кораби, намиращи се в акваторията на
пристанището.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Безекипажен кораб“ е плавателен съд,
предназначен за превоз на товари (баржа, лихтер и др.), който няма екипаж и е вписан в
регистъра в съответно пристанище.
2. „Подменен екипаж“ е група от поне две
лица – отговорник и член/ове на екипажа,
запознати с товаро-разтоварните и швартовите
операции, свързани с кораб; подменният екипаж
се комплектува от лица, които имат минимална
правоспособност: за отговорника – моряк, за
членове на екипажа – палубен моряк.
3. „Малък кораб“ е всеки кораб, плаващ
по вътрешни водни пътища, чиято дължина
на корпуса е по-малка от 20 м; независимо от
дължината не се считат за малки кораби:
а) корабите, построени или оборудвани за
влачене, тласкане или за придвижване на борд
на кораби, които не са малки кораби;
б) фериботите;
в) корабите, на които е разрешено да превозват повече от 12 пътници;
г) корабите, при които произведението от
дължината (L), широчината (B) и газенето (Т)
е обем от 100 m 3 или повече.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 72,
ал. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от
1984 г. за обслужване на безекипажните кораби
(обн., ДВ, бр. 21 от 1984 г.; изм., бр. 85 от 1996 г.).
За министър:
Владимир Върбанов
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Приложение

Приложение № 1 къмкъм
чл. чл.
4, ал.
4, 1ал. 1
АКТ ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖЕН КОРАБ
ACT FOR TRANSFER AND ACCEPTANCE OF A SHIP WITHOUT A CREW
АКТ НА ПЕРЕДАЧУ- ПРИЕМКУ БЕЗЭКИПАЖНОГО СУДНА

име или номер на кораба / name or number of ship / название или номер судна
име на корабопритежател / name of shipowner / имя судовладельца
Предава кораб / Delivers ship / Доставляет судно
моторен кораб, подменен екипаж в пристанище / motor ship, replacement crew in port / теплоход, сменный экипаж в порту
Приема кораб / Аccepts ship / Принимает судно
моторен кораб, подменен екипаж в пристанище /motor ship, replacement crew in port /теплоход, сменный экипаж в порту
Място / Location /Местоположение
При предаването и приемането е установено следното /
The following was established during the transfer / При сдаче и приеме установлено следущеее
1. Корабни документи - брой и валидност /
Ship documents - number and validity /
Судовые документы - количество и срок действия
2. Товарни документи – брой /
Cargo documents – number /
Грузовые документы - брой
количество м.т /
3. Вид на товара /
Type of cargo /
quantity of m.t. /
Тип груза
количество м.т.
4. Пломби - брой и състояние /
Seals - number and status /
Пломбы - количество и состояние
5. Газене на носа /
ляв борд /
десен борд /
газене на кърма /
ляв борд /
bow draft /
port side
starboard side
stern draft /
port side /
носовая осадка
левый борт
правый борт
кормовая осадка
левый борт
6. Корпус – състояние/
hull – condition /
корпус - состояние
7. Котвено устройство – състояние /
anchorage – condition /
якорное устройство - состояние
9. Наличие на вода в см/ товарно
Presence of water in cm/
пространство
Наличие воды в см
(грузовое)/
cargo space

форпик/
forepeak/
форпик

8. Вързално устройство –
състояние/
mooring device- condition /
швартовое устройство
aхтерпик/
ляв борд/
ahterpik/
port side/
ахтерпик
левый борт

десен борд /
starboard side /
правый борт

десен борд/
starboard side/
правый борт

10. Палубни гърловини - брой и състояние /
Deck hatches - number and condition /Палубные люки - количество и состояние
Забележка / comment / примечание
Дата / date / дата
Предал /delivered / сдал
собствено и фамилно име (подпис и печат) /
first and last name (signature and seal) /
имя и фамилия (подпись и печать)

Час / hour / время
Приел / accepted / принял
собствено и фамилно име (подпис и печат) /
first and last name (signature and seal) /
имя и фамилия (подпись и печать)
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност
на пилоти, свидетелства за организации за
обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност
на авиационен персонал – пилоти и кабинен
екипаж, в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от
3 ноември 2011 г. за определяне на технически
изисквания и административни процедури във
връзка с екипажите на въздухоплавателни
средства в гражданското въздухоплаване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета и
контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г.;
изм., бр. 40 от 2018 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след думите
„свидетелства за“ се добавя „летателна“, а
след думите „обучаващи пилоти и кабинен
екипаж“ се поставя запетая и се добавя „както и декларирани организации за обучение“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „пилотски лиценз“
се заменят със „свидетелство за летателна
правоспособност“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. приемане на декларации на организации за обучение, изменение в декларацията,
ограничаване, спиране, отнемане, временно
отменяне или прекратяване на одобрението
на програмите за обучения и контрола върху
декларираните организациии за обучение;
8. одобряване на организации за оценяване на езикова компетентност за нуждите на
гражданското въздухоплаване.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. вписва квалификации в свидетелства
за правоспособност;“.
2. В т. 5 думите „чл. 8 от Регламент (ЕС)
№ 1178/2011“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март
2020 г. за определяне на подробни правила
относно признаването на извършеното от
трети държави сертифициране на пилоти и
за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011
(OВ, L 170 от 2 юни 2020 г.)“.
3. Създава се т. 18:
„18. приема декларации на организации за
обучение и осъществява контрол върху тях.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице вписва:
1. квалификация за клас и/или тип ВС и/
или полети по прибори и/или допълнителни
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квалификации в свидетелство за летателна
правоспособност, предвидени в Подчаст Ж,
Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. квалификация за права на инструктор в
свидетелство за летателна правоспособност,
предвидени в Подчаст Й от Приложение I на
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. квалификация за права на проверяващ
в свидетелство за летателна правоспособност,
предвидени в Подчаст К от Приложение I на
Регламент (ЕС) № 1178/2011.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
a) точка 1 се изменя така:
„1. за определяне на проверяващ за извършване проверка на уменията и за първоначално
издаване на свидетелство за летателна правоспособност и/или квалификация за полети
по прибори, като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) диплома за завършено образование,
когато то е придобито извън страната;
б) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на
друга държава – членка в Европейския съюз
(ЕС), за съответната летателна правоспособност, за която кандидатства;
в) свидетелство за успешно завършено
теоретично обучение за вида летателна правоспособност, за която кандидатства;
г) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС от одобрена
организация за обучение или от декларирана
организация в случая на въздухоплавателни
средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в),
(a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г),
(a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение
VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на
чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
е) препоръка от одобрена организация за
обучение или от декларирана организация
за обучение, с изключение на кандидати за
свидетелство за летателна правоспособност
за транспортен пилот;
ж) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за вида летателна правоспособност и справка от одобрена организация
за обучение или декларирана организация за
обучение;
з) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за клас ВС от одобрена
организация за обучение или от декларирана
организация в случая на въздухоплавателни
средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в),
(a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г),
(a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение
VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
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и) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
к) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
л) притежаваното от заявителя свидетелство за летателна правоспособност;
м) нотариално заверена декларация от
родители/настойници за лица под 18 години
за съгласие за провеждане на обучението и
придобиването на свидетелство за летателна
правоспособност;
н) документ за платена държавна такса;“
б) в т. 2 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „издадени от трета държава,
като към заявлението прилагат заверени от
заявителя копия от:
а) диплома за завършено образование,
когато то е придобито извън страната;
б) сви детелство за успешно издържан
изпит за езикова компетентност, издадено в
съответствие с чл. FCL.055 от Приложение I
(част FCL) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) препоръка от одобрена организация за
обучение или декларирана организация за
обучение;
г) свидетелство за успешно преминат курс
по съответните части от експлоатационните
изисквания и Приложение I (част FCL) на
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
е) свидетелство за медицинска годност,
издадено в съответствие с Приложение IV
(Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ж) притежавано равностойно свидетелство
за летателна правоспособност на заявителя,
издадено съгласно Приложение 1 към Конвенци ята за меж ду народното гра ж данско
въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г., ратифицирана с Указ № 596
от 4.08.1966 г. на Президиума на Народното
събрание за присъединяване (ДВ, бр. 62 от
1966 г.) (ДВ, бр. 55 от 1994 г.), от трета държава;
з) документ за платена държавна такса;“
в) в т. 3 накрая на текста се поставя запетая
и се добавя „като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
б) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност с валидни квалификации
или атестацията;
в) документ за платена държавна такса;“
г) точка 4 се изменя така:
„4. за вписване на квалификация за клас
и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или
допълнителни квалификации в свидетелство
за летателна правоспособност, предвидени в
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Подчаст Ж, Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011,
като към заявлението прилагат заверени от
заявителя копия от:
а) за вписване на клас ВС:
аа) свидетелство за успешно завършено
теоретично обучение за клас ВС от одобрена
организация за обучение или от декларирана
организация за обучение в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.
GEN.110 (a)(1)(в), (a)(2)(в), (a)(3)(в), (a)(3)(г) и
(a)(4)(в) от Приложение VIII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
аб) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за клас ВС и справка от
одобрена организация за обучение или от
декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.
GEN.110 (a)(1)(в), (a)(2)(в), (a)(3)(в), (a)(3)(г) и
(a)(4)(в) от Приложение VIII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
ав) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
аг) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
ад) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
ае) нотариално заверена декларация от
родители/настойници за лица под 18 години
за съгласие за провеждане на обучението и
придобиването на свидетелство за летателна
правоспособност;
аж) документ за платена държавна такса;
б) за вписване на тип ВС:
ба) свидетелство за успешно завършено
теоретично обучение за тип ВС от одобрена
организация за обучение;
бб) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за тип ВС и справка от
одобрена организация за обучение, включително нулево полетно време (zero flight time
type rating – ZFTT) или летищно обучение
(base training);
бв) свидетелство за успешно завършен курс
по взаимодействие в многочленен екипаж
(multi-crew cooperation training course – МСС)
от одобрена организация за обучение, освен
когато курсът за придобиване на квалификация
за тип ВС е съчетан с курс по MCC;
бг) свидетелство за допълнително теоретично обучение за тип ВС (HPA) съгласно
изискванията на Подчаст З от Приложение I
на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
бд) свидетелство за успешно завършен курс
за предотвратяване на загуба на управление
и за възстановяване на управлението на самолета за напреднали съгласно изискванията
на Подчаст З от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
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бе) свидетелство от успешно издържан
теоретичен изпит пред компетентен орган на
държава – членка в ЕС, за летателна правоспособност за транспортен пилот;
бж) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
бз) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
би) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
бк) документ за платена държавна такса;
в) за вписване на полети по прибори:
ва) свидетелство от успешно издържан
теоретичен изпит пред компетентен орган на
държава – членка в ЕС, за съответната летателна правоспособност или квалификация за
полети по прибори;
вб) свидетелство за успешно завършено
теоретично обучение за полети по прибори
от одобрена организация за обучение;
вв) свидетелство за езикова компетентност
за английски език, издадено съгласно реда и
условията на чл. FCL.055 от Приложение I на
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вг) препоръка от одобрена организация
за обучение;
вд) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за полети по прибори и
справка от одобрена организация за обучение;
ве) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
вж) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
вз) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
ви) нотариално заверена декларация от
родители/настойници за лица под 18 години
за съгласие за провеждане на обучението и
придобиването на свидетелство за летателна
правоспособност;
вк) документ за платена държавна такса;
г) за вписване на допълнителни квалификации:
га) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за допълнителни
квалификации от одобрена организация за
обучение или от декларирана организация
за обучение в случая на въздухоплавателни
средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(г),
(a)(2)(г), (a)(3)(д) и (a)(4)(г) от Приложение VIII
на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
гб) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за допълнителни квалификации и справка от одобрена организация
за обучение или от декларирана организация в
случая на въздухоплавателни средства, посочени
в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(г), (a)(2)(г), (a)(3)(д) и
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(a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
гв) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
гг) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
гд) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
ге) нотариално заверена декларация от
родители/настойници за лица под 18 години
за съгласие за провеждане на обучението и
придобиването на свидетелство за летателна
правоспособност;
гж) документ за платена държавна такса;“
д) в т. 5 накрая на текста се поставя запетая
и се добавя „като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност или атестация (когато е
приложимо);
б) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
в) документ за платена държавна такса;“
е) в т. 6 накрая на текста се поставя запетая
и се добавя „като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) притежавано свидетелство за летателна
правоспособност и/или атестация;
б) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
в) в случай на промяна на гражданство
и име – документ за удостоверяване на промяната;
г) документ за платена държавна такса;“
ж) точка 7 се изменя така:
„7. за преиздаване на валидно свидетелство
за летателна правоспособност и/или атестация
при смяна на образците, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) притежавано валидно свидетелство за
летателна правоспособност и/или атестация;
б) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
в) документ за платена държавна такса;“
з) в т. 8 накрая на текста се поставя запетая
и се добавя „като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност, в случай че заявителят
разполага с такова;
б) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
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№ 1178/2011, в случай че заявителят разполага
с такова;
в) документ от органите на Министерството
на вътрешните работи, удостоверяващ кражбата, когато е откраднато;
г) документ за платена държавна такса;“
и) точка 9 се изменя така:
„9. за определяне на старши проверяващ
или инспектор за извършване на оценка на
компетентност на проверяващ и за издаване,
потвърждване, подновяване и/или разширяване на правата за проверяващ, като към
заявлението прилагат заверени от заявителя
копия от:
а) сви дет елст во за успеш но за вършен
стандартизационен курс за проверяващ от ГД
„ГВА“ – при първоначално издаване;
б) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
в) притежаваното валидно свидетелство
за летателна правоспособност на заявителя;
г) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
д) документ за платена държавна такса;“
к) в т. 10 след думите „за признаване“ се
добавя „и/или потвърждаване“, накрая на
текста се поставя запетая и се добавя „като
към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) документ за пребиваване или установяване в Република България;
б) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на
чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
в) копие от трудов договор, когато кандидатът е гражданин на трета страна; за граждани
на Република България наличието на трудово
правоотношение се установява служебно;
г) свидетелство за придобити познания
по съответните части от изискванията за
експлоатация и Част FCL от Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
д) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
е) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
ж) притежаваното валидно свидетелство
за летателна правоспособност на заявителя;
з) документ за платена държавна такса;“
л) създават се т. 11 – 15:
„11. за определяне на проверяващ за извършване на оценка на компетентност на
инструктор и за първоначално издаване и/
или разширяване на правата за инструктор,
като към заявлението прилагат заверени от
заявителя копия от:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

а) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за придобиване на права
за инструктор, предвидени в Подчаст Й от
Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011
от одобрена организация за обучение или от
декларирана организация за обучение за кандидати за сертификат за полетен инструктор
за планери или балони;
б) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за придобиване на права
за инструктор, предвидени в Подчаст Й от
Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011
от одобрена организация за обучение и/или
декларирана организация за обучение за кандидати за сертификат за полетен инструктор
за планери или балони;
в) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
г) притежавано валидно свидетелство за
летателна правоспособност съгласно изискванията, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) справка за проведени обучения съгласно
изискванията, предвидени в Подчаст Й от
Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
е) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж;
ж) документ за платена държавна такса;
12. за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO),
в свидетелство за летателна правоспособност
на пилот, като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
б) притежавано валидно свидетелство за
летателна правоспособност;
в) документ за платена държавна такса;
13. за потвърждаване на свидетелство за
летателна правоспособност на пилот, издадено
от ГД „ГВА“, като към заявлението прилагат
заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
б) притежавано свидетелство за летателна
правоспособност;
в) документ за платена държавна такса;
14. за потвърждаване или възстановяване
на квалификация за клас и/или тип ВС и/
или полети по прибори и/или допълнителни
квалификации и/или права на инструктор в
свидетелство за летателна правоспособност,
предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З, Подчаст
И и Подчаст Й от Приложение I на Регламент
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(ЕС) № 1178/2011, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) в случай на потвърждаване:
аа) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж на заявителя;
аб) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
ав) притежавано свидетелство за летателна
правоспособност;
аг) документ за платена държавна такса;
б) в случай на възстановяване:
ба) свидетелство за успешно завършено
теоретично обучение за клас ВС и/или тип
ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации от одобрена организация
за обучение или от декларирана организация
в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г),
(a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д),
(a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
бб) оценка от одобрена организация за
обучение или от декларирана организация в
случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в),
(a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в)
и (a)(4)(г)от Приложение VIII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
бв) свидетелство за успешно завършено
летателно обучение за клас ВС и/или тип
ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации и справка от одобрена
организация за обучение или от декларирана
организация в случая на въздухоплавателни
средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в),
a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д),
(a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII от
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) в случай на потвърждаване или възстановяване на права за инструктор:
ва) свидетелство за успешно преминат
опреснителен курс за инструктор, когато е
приложимо съгласно конкретните изисквания
за правата на инструктор, посочени в Подчаст
Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вб) доказателства и справка от одобрена
организация за обучение или от декларирана
организация за обучение, за кандидати за
сертификат за полетен инструктор за планери
или балони, за извършено обучение като инструктор, когато е съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени
в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вв) оценка на компететността, когато е
приложимо съгласно конкретните изисквания
за правата на инструктор, посочени в Подчаст
Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вг) данните в летателната книжка на член
на летателен екипаж на заявителя;
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вд) свидетелство за медицинска годност,
издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част-MED) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
ве) притежавано свидетелство за летателна
правоспособност;
вж) документ за платена държавна такса;
15. за вписване или потвърждаване на
езикова компетентност в свидетелство за летателна правоспособност на пилот, като към
заявлението прилагат заверени от заявителя
копия от:
а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение
IV (Част-MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
б) притежавано свидетелство за летателна
правоспособност;
в) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на
чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
г) документ за платена държавна такса.“
2. В ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1 – 8“ се
заменят с „по ал. 1, т. 4 – 8 и т. 12 – 15“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 1, 9 и 11 заявлението и приложените към него документи се
разглеждат в срок до 30 дни от подаването им
за съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011. При положителна оценка
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно него лице уведомява
кандидата, определения проверяващ и/или
организацията за обучение. В срок до 30 дни
от получаване в ГД „ГВА“ на отчетна форма
по чл. 17, ал. 2 от проверяващия главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице издава свидетелство
за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата
за летателна правоспособност на лицата от
авиационния персонал.“
4. Създават се ал. 7 – 13:
„(7) В случаите по ал. 1, т. 3 в срок до 30
дни от подаване на заявлението то се разглежда
заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011. Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ отправя
запитване към компетентния орган, издал
свидетелството за летателна правоспособност
или атестация за потвърждаването им.
(8) След получаване в ГД „ГВА“ на пот
върждението по ал. 7 заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице издава свидетелство за летателна
правоспособност и вписва обстоятелствата
в регистъра за свидетелствата за летателна
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правоспособност на лицата от авиационния
персонал.
(9) В случаите по ал. 1, т. 2 в срок до 30 дни
от подаване на заявлението то се разглежда
заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011. Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ отправя
запитване към компетентния орган, издал
свидетелството за летателна правоспособност
или атестация за потвърждаването им.
(10) След получаване в ГД „ГВА“ на пот
върждението по ал. 9 и успешно полагане на
теоретични изпити заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице издава свидетелство
за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата
за летателна правоспособност на лицата от
авиационния персонал.
(11) Главният директор на ГД „ГВА“ прекратява със заповед административното производство, образувано по подадено заявлениe
по ал. 1, когато:
1. е постъпило писмено искане за това от
заявителя или чрез упълномощено от него по
реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице; или
2. не са отстранени допуснатите несъответствия в срока по ал. 3.
(12) Заповедта по ал. 11, т. 2 подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) При приемане на заявление по ал. 1
се извършва проверка на самоличността на
заявителя. За извършване на проверката заявителят представя документ за самоличност.“
§ 6. В чл. 8, ал. 2 след думата „лице“ се
добавя „по реда на чл. 25б от Наредба № 1
от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ,
бр. 23 от 2003 г.)“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и
трето: „Организациите за обучение издават на
кандидатите за явяване на изпит препоръка
по чл. FCL.025, буква „а“, т. 3 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или по
чл. BFCL.135, буква „б“, т. 3 от Приложение
III (Част BFCL) към Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/395 от 13 март 2018 г. за определяне
на подробни правила за експлоатацията на
аеростати, както и за лицензирането на летателните екипажи на аеростати в съответствие
с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 071 от 14 март
2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/395), или по
чл. SFCL.135, буква „б“, т. 3 на Приложение
III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение
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(ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември
2018 г. за определяне на подробни правила за
експлоатацията на планери, както и за лицензирането на летателните екипажи на планери
в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 326 от 20 декември 2018 г.) (Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1976). Препоръката се
издава в срок до 30 дни от датата, на която
е завършен курсът за теоретична подготовка
на кандидата, и е валидна 12 месеца.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпитите по ал. 1 се провеждат в
сесии с продължителност 10 работни дни.
Датите за провеждане на сесиите се обявяват
предварително в график, одобрен от главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице. Графикът се обявява
на интернет страницата на ГД „ГВА“.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатът за явяване на теоретичен
изпит подава заявление и заплаща държавна
такса в размер, определен с тарифа, одобрена
от Министерския съвет. Към заявлението се
прилага:
1. диплома за завършено образование;
2. свидетелство за успешно завършено
теоретично обучение за вида летателна правоспособност или квалификация от одобрена
организация за обучение или от декларирана
организация за обучение в случаите, посочени
в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(а), (a)(2)(а), (a)(3)(а)
и (a)(4)(а) от Приложение VIII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
3. притежавано свидетелство за летателна
правоспособност (само когато кандидатът е
завършил модулен курс на обучение);
4. препоръката по ал. 1, издадена от организация за обучение;
5. документ за платена държавна такса.“
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Заявлението и приложените към него
документи се разглеждат в срок до 10 дни от
подаването им за съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) № 1178/2011. При положителна оценка главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява кандидата, че е допуснат до изпити
за проверка на теоретичните познания. При
отрицателна оценка главният директор на ГД
„ГВА“ или оправомощено от него длъжностно
него лице уведомява кандидата за установените
несъответствия в срок до седем работни дни
след подаване на заявлението. На кандидатите
се дава 10-дневен срок от съобщаването да
отстранят допуснатите несъответствия.
(6) При положителна оценка по ал. 5 за
участие в следващи изпитни сесии в определените срокове съгласно чл. FCL.025(б) на
Регламент (EС) № 1178/2011 кандидатът подава
заявление, към което се прилага документ за
платена такса. Кандидатът за свидетелство
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за летателна правоспособност, различно от
любител пилот, пилот на балон и пилот на
планер, трябва да представи към заявлението
препоръка за успешно преминат предмет Зона
100 ЗУО (AREA 100 KSA) от одобрена организация за обучение съгласно изискванията
на AMC1 FCL.025(a)(2) към Регламент (ЕС)
№ 1178/2011.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 8. В чл. 12 думите „т. 1ж от Приложение
III от Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят
с „т. 1.7 от Приложение IV от Регламент (ЕС)
2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила
в областта на гражданското въздухоплаване
и за създаването на Агенция за авиационна
безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО)
№ 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014
и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91
на Съвета (ОВ, L 212 от 22 август 2018 г.)
(Регламент (ЕС) 2018/1139)“.
§ 9. В чл. 20, ал. 4, т. 4 след думите „консултанти по“ се добавя „съответните“.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. MED.B.005“ се заменят с „чл. MED.A.035“.
2. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) За първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 на
кандидата се извършва и разширена оценка
на психичното здраве, включваща преглед
от психиатър, психологична оценка и проверка за а лкохол и наркот ици, съгласно
чл. MED.B.055 от Приложение IV към Регламент (ЕС) 1178/2011.
(9) Когато при проверката по ал. 8 се установи наличие на алкохол или наркотици,
заявителят се оценява като „негоден“ за летателна дейност. Заявителят може да се яви
отново на медицински преглед и оценка на
психичното здраве след документиран период
на трезвеност и/или преодоляване зависимостта от употреба или злоупотреба с психоактивни вещества, установени от психиатър, след
успешно лечение. Срокът на документирания
период се определя от психиатъра.
(10) Когато при презаверяване и подновяване на медицинско свидетелство се установи
алкохолна или наркозависимост, се взема
решение „негоден“ да изпълнява летателна
дейност и заявителят се насочва към психиатър за експертна оценка. Нова оценка на
годността е възможна след успешно лечение в
лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ или в център за психично здраве,
когато здравословното състояние на лицето
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е наложило такова лечение, преодоляване на
зависимостта, установена след психиатрична
оценка и катамнезно проследяване с продължителност поне 24 месеца.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думата „Клас 1“ се заменя с
„Клас 2“.
2. В ал. 12 накрая на текста се поставя запета я и се добавя „Регламент (ЕС)
№ 965/2012, Приемливите средства за съответствие (Аcceptable Means of Compliience – AМС)
и Р ъ ко в од с т в о т о с у к а з а н и я (Gu idenc e
Material – GM) към тях, приети с решения
на изпълнителния директор на Европейската
агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)“.
§ 12. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая на текста се добавя „и
Приемливите средства за съответствие (AMC)
и Ръководството с указания (GM) към тях“.
2. В ал. 2 накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „Приемливите средства
за съответствие (АМС) и Ръководството с
указания (GM) към тях“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) При отказ да бъде издадено, подновено
или признато медицинско свидетелство Клас
1, Клас 2 и LAPL лицето, на което е отказано,
може да обжалва отказа в срок от 7 дни пред:
1. органа, който е извършил прегледа;
2. АеМС (Авиомедицински център), когато
е прегледан от АМЕ;
3. медицински оценител в ГД „ГВА“, когато
е прегледан в АеМС;
4. главен медицински оценител, когато е
прегледан от медицински оценител;
5. главния директор на ГД „ГВА“, когато е
прегледан от главен медицински оценител.“
2. Създават се ал. 2 – 3:
„(2) Решение по жалбата се издава в срок
до 30 дни от постъпването є. Жалбоподателят
се информира писмено за решението. В случай
че медицинската годност бъде потвърдена, се
издава, подновява или признава медицинско
свидетелство. В слу чай че медицинската
годност не бъде потвърдена, медицинското
свидетелство не се издава, подновява или
признава.
(3) Получената оценка за авиомедицинска
годност от AMS се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатът за първоначално медицинско освидетелстване, за потвърждаване или
подновяване на медицинското свидетелство
подава заявление, към което прилага:
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1. лична амбулаторна карта;
2. етапна епикриза от личния лекар при
първи преглед или след прекъсване повече от
2 години от последното авиомедицинско свидетелство в страна от ЕС (при подновяване/
потвърждаване);
3. медицинско удостоверение за психично
здраве;
4. дек лара ц и я з а о б с т оя т е лс т ват а по
чл. MED.A.035 (б)(2) от Приложение IV на
Регламент (ЕС) № 1178/2011.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Упълномощеният преглеждащ лекар
(АМЕ) осъществява медицинските прегледи
и оценки на кандидата без езикови бариери,
като в началото на освидетелстването запознава кандидата със:
1. последиците от представянето на непълни, неточни или неверни данни от медицинското му минало;
2. обема на медицинските прегледи.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Декларацията по ал. 1 се попълва и
подписва от кандидата в присъствието на
АМЕ.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 15. В чл. 30, ал. 13 след думата „прилагане“ се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС)
и Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението по медицинско сертифициране трябва да отговаря на изискванията,
посочени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, на
Приемливите средства за съответствие (АМС)
и на Ръководството с указания (GM) към тях.“
2. В ал. 3 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „на Приемливите средства
за съответствие (АМС) и на Ръководството с
указания (GM) към тях“.
3. В ал. 9, т. 2 думите „Регламент (ЕО)
№ 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 290/2012“.
§ 17. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Регламент (ЕС)
№ 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя
„на Приемливите средства за съответствие
(АМС) и на Ръководството с указания (GM)
към тях“.
2. В ал. 3 след думите „Регламент (ЕС)
№ 1178/2011“ се добавя „и на Приемливи средства за съответствие (АМС) и на Ръководство
с указания (GM)“.
3. В ал. 4 след думите „Регламент (ЕС)
№ 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя
„на Приемливите средства за съответствие
(АМС) и на Ръководството с указания (GM)
към тях“.
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4. В ал. 5, т. 1 след думите „Регламент (ЕС)
№ 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя
„на Приемливите средства за съответствие
(АМС), на Ръководството с указания (GM)
към тях“.
5. В ал. 8 след думите „Регламент (ЕС)
№ 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя
„на Приемливите средства за съответствие
(АМС), на Ръководството с указания (GM)
към тях“.
§ 18. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
a) в т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008
и“ се заличават, накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „Приемливите средства
за съответствие (АМС) и Ръководството с
указания (GM) към тях“;
б) в т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008
и“ се заличават и накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „Приемливите средства
за съответствие (АМС) и Ръководството с
указания (GM) към тях“.
2. В ал. 3:
a) в т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008
и“ се заличават, накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „Приемливите средства
за съответствие (АМС) и Ръководството с
указания (GM) към тях“;
б ) в т. 2 д у м и т е „ Ре г л а м е н т и ( Е О)
№ 216/2008 и“ се заменят с „Регламент“, накрая на текста се поставя запетая и се добавя
„Приемливите средства за съответствие (АМС)
и Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 19. В чл. 35, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕС) № 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие
(АМС) и Ръководството с указания (GM) към
тях“, а думите „Регламент (ЕС) № 245/2014,
Регламент (ЕС) № 70/2014“ се заличават.
§ 20. Член 36 се отменя.
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В чл. 38 накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „Приемливите средства
за съответствие (АМС) и Ръководството с
указания (GM) към тях“.
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Атестациите на кабинен екипаж се изготвят
по образец Формуляр 142 от допълнение II
от Приложение VI (Част-AR A) на Регламент
(ЕО) № 1178/2011.“
2. В ал. 2 след думите „се вписва“ се добавя
„от авиационния оператор“.
3. В ал. 3 след думите „се потвърждава“
се добавя „или възстановява“ и думите „от
оправомощено от главния директор на ГД
„ГВА“ лице или“ се заличават.
§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В основния текст след думата „признава“
се добавя „или преобразува“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 25. В чл. 43, ал. 4 думата „оказания“ се
заменя с „указания“.
§ 26. Създава се раздел Iа към глава пета:
„Раздел Iа
Дек лараци я от организаци я за обу чение.
Приемане на декларации
Чл. 48а. (1) Лице по чл. 42, което възнамерява да извършва обучение по чл. DTO.
GEN.110 от Приложение VIII (Част DTO)
на Регламент (ЕС) № 1178/2011, подава в ГД
„ГВА“ декларация по образец, определен в
допълнение 1 от Приложение VIII (Част DTO)
на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Към декларацията по ал. 1 се прилага:
1. удостоверение за актуално състояние,
освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. декларация, че срещу кандидата не е
поискано пред съд откриване на съдебно
производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице
открито съдебно производство за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация;
3. програмите за обучение, включително
образците на използваните форми и документи
от организацията;
4. документацията на системата за управ
ление и системата за безопасност;
5. списък с имената, номерата на свидетелствата за летателна правоспособност (когато е
приложимо) и други данни за инструкторите
и/или преподавателите;
6. ръководство за летателна експлоатация
на въздухоплавателното средство, което ще
експлоатира организацията;
7. застраховка за лицата на борда на въздухоплавателното средство и застраховка за
гражданска отговорност към трети лица;
8. документ за платена държавна такса.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава в два
екземпляра.
(4) След получаване на декларацията главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено
от него длъжностно лице определя инспектор
за проверка на информацията, съдържаща
се в декларацията и приложените към нея
документи.
(5) В случай че декларацията и приложените
към нея документи не съдържат необходимата
информация или съдържат информация, която показва несъответствие със съществените
изисквания, съдържащи се в Регламент (ЕС)
2018/1139, или с изискванията на Приложение I (Част – FCL) и Приложение VIII (Част
DTO) на Регламент (ЕС) 1178/2011, главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице уведомява кандидата
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писмено за констатираните несъответствия.
В срок до 10 работни дни от уведомяването
кандидатът може да отстрани допуснатите
несъответствия.
(6) В срок до 10 работни дни от получаване на декларацията или от отстраняване на
несъответствията по ал. 5 главният директор
на ГД „ГВА“ потвърждава или отказва да
одобри съответствието на декларацията, за
което уведомява писмено кандидата. В случай на потвърждание единият екземпляр на
декларацията се връща на организацията с
вписан съответния референтен номер.
(7) Когато кандидатът не е отстранил несъответствията по ал. 5 в определения срок,
процедурата се прекратява със заповед на
главния директор на ГД „ГВА“.
(8) Заповедта за прекратяване на процедурата или за отказ да бъде приета декларацията
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) В началото и в края на приетата декларация от главния директор на ГД „ГВА“ се
поставят поредни номера, започващи с означението „BG.DTO-XXX“ и регистрационния
номер, получен от деловодната система на ГД
„ГВА“. Номер на декларация, която е отнета,
не може да бъде използван отново.
(10) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ създава, води и
поддържа регистър на приетите декларации,
който публикува на интернет страницата си.
(11) При промяна в съдържанието на декларацията организацията подава нова, като
тя се разглежда по реда на ал. 1 – 10.
(12) Декларираната организация за обучение
представя в ГД „ГВА“ доклад от годишен вът
решен преглед и годишен доклад за дейността
си до края на месец януари всяка година.
Чл. 48б. (1) В срок 6 месеца от потвърждаване на декларацията главният директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед определя комисия за
извършване на преглед на представената/ите
програма/и за съответствие с изискванията
на Приложение I (Част FCL) към Регламент
(ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL)
към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията
от 13 март 2018 г. за определяне на подробни
правила за въздушните операции с аеростати в
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L 71
от 14 март 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/395) и
на Приложение III (Част SFCL) към Регламент
за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията
от 14 декември 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери
в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139
на Европейския парламент и на Съвета (OB,
L 326 от 20 декември 2018 г.) (Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1976).
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(2) В случай на одобрение главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице въз основа на доклад
от комисията потвърждава съответствието на
програмата/ите, за което уведомява писмено
кандидата.
(3) В случай на открити несъответствия
при прегледа на програмата/ите по ал. 1
главният директор на ГД „ГВА“ предприема
действия по чл. AR A.GEN.350 от Регламент
(ЕО) № 1178/2011, като заявителят се уведомява писмено за тях. На кандидата се
определя срок не по-кратък от 10 работни
дни от съобщаването, в който да отстрани
допуснатите несъответствия.
Чл. 48в. (1) Декларирана организация за
обучение, която възнамерява да извършва
обучение по програмите, посочени в чл. DTO.
GEN.230, буква „в“ от Приложение VIII (Част
DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011, подава заявление пред ГД „ГВА“ не по-късно от
30 работни дни преди планираната дата за
започване на дейността.
(2) Към заявлението декларираната организация прилага програмата/ите за обучение
и документ за платена държавна такса.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице в срок
7 дни от подаване на заявлението определя
със заповед комисия за преглед на програмата/ите за съответствие с изискванията на
Приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС)
№ 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към
Регламент (ЕС) 2018/395 и на Приложение III
(Част SFCL) към Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/1976.
(4) Комисията в срок до 30 работни дни
преглежда за съответствие представената/
ите програма/и и в случай на положителна
оценка главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице одоб
рява програмата за обучение. Одобрението
на програма за обучение за декларирана организация за обучение се издава по образеца
в Допълнение VIII към Приложение VI на
Регламент (ЕО) № 1178/2011.
(5) При открити несъответствия при прегледа на програмата/ите главният директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява писмено организацията за тях. На кандидата се определя
срок не по-кратък от 10 работни дни от съобщаването за отстраняване на допуснатите
несъответствия.
(6) При пода дено за я влен ие по DTO.
GEN.110 (б) от Приложение VIII (Част DTO)
на Регламент (ЕО) № 1178/2011 и в случай
на неизпълнение на указанията на ГД „ГВА“
главният директор на ГД „ГВА“ отхвърля
заявлението за одобрение на програмата за
обучение със заповед.
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(7) Заповедта по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 48г. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ проверява продължаващото съответствие на декларирани организации за обучение съобразно
изискванията в Регламент (ЕС) 2018/1139 и
правилата за неговото прилагане, отнасящи
се за тези организации.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна админист раци я“ осъществява
действията, предвидени в AR A.GEN.350 и
Раздел IV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 48д. Приетата декларация на организация за обучение остава валидна, при
условие че:
1. организацията продължава да е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2018/1139 и правилата за неговото прилагане,
отчитайки разпоредбите, свързани с мерките
за изпълнение, необходими за отстраняване на
установено несъответствие, както е посочено в
DTO.GEN.150 от Регламент (ЕО) № 1178/2011;
2. организацията предоставя достъп на
длъжностни лица от ГД „ГВА“ съгласно DTO.
GEN.140 от Регламент (ЕО) № 1178/2011, които
притежават компетенции да определят продължаващото є съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за
неговото прилагане;
3. не е настъпило едно от условията, предвидени в чл. DTO.GEN.135 от Регламент (ЕО)
№ 1178/2011.
Ч л. 48е. (1) Оцен яванет о на т райната
компетентност на организациите за обучение
се постига чрез извършване на планови и
внезапни инспекции по реда на чл. 60 и 61.
(2) Когато в хода на провежданата инспекция комисията по чл. 61, ал. 1 установи,
че организацията е допуснала нарушение на
нормативните изисквания и то е довело или
би могло да доведе до риск за безопасността
на извършваната дейност, комисията незабавно информира главния директор на ГД
„ГВА“, като предлага мерки за отстраняване
на нарушението.
(3) При констатиране на нарушение на
нормативните изисквания или липса на такова комисията по ал. 2 съставя констативен
протокол на място за всеки ден на одитиране/
инспектиране, към който се прилагат събраните доказателства. Протоколът се връчва на
проверяваното лице, което има право да даде
обяснения и възражения в деня на връчването
му. Копие от протокола се съхранява в служебното дело на организацията за обучение.
(4) В срок до 10 работни дни след инспекцията комисията класифицира несъответствията,
описани в констативния протокол по ал. 2, и
информира писмено организацията за класифицираните несъответствия, основанията за
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тях и определя срок, в който организацията
трябва да предприеме стъпките, описани в
чл. DTO.GEN.150 от Приложение VIII (Част
DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011. Несъответствията се вписват в доклада на комисията
по ал. 7, те се обобщават във:
1. констатации от ниво 1 – при установено
значително несъответствие с приложимите
изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 и
неговите правила за прилагане по отношение
на процедурите и ръководствата на организацията, което води до намалена безопасност
или сериозно застрашава безопасността на
полетите, и включват, но не се ограничават до:
а) непредоставяне на достъп на инспекторите на ГД „ГВА“ до помещенията на организацията по време на обявеното работно време,
след като ГД „ГВА“ е уведомила писмено два
пъти организацията;
б) фалшифициране на представените документи и доказателства;
в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на приета декларация;
г) организацията не е предприела коригиращи действия в съответствие с чл. DTO.
GEN.150 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и
ал. 5 от настоящия член;
2. констатации от ниво 2 – при установено
несъответствие с приложимите изисквания
на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския
парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. и неговите правила за прилагане по отношение на
процедурите и ръководствата на организацията
или на условията, при които е приета декларацията, което води до намалена безопасност
или застрашава безопасността на полетите.
(5) Срокът по ал. 4, който се предоставя на
организацията за извършване на коригиращи
действия, зависи от констатацията, като във
всеки случай първоначално е не по-дълъг
от 3 месеца. След изтичане на този срок и в
зависимост от същността на констатацията
ГД „ГВА“ може да удължи 3-месечния период при наличието на задоволителен план с
коригиращи действия, одобрен от ГД „ГВА“.
(6) След получаване на уведомление за
констатации по ал. 4, т. 1 организацията предприема действията, предвидени в чл. DTO.
GEN.150 от Приложение VIII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011.
(7) Когато всички инспекции са извършени
и процесът на оценка приключи, комисията
изготвя окончателен писмен доклад в 10-дневен срок до главния директор на ГД „ГВА“,
към който прилага събраните доказателства.
(8) Организацията представя доказателствата за коригиране на несъответствията в
ГД „ГВА“ не по-късно от 20 дни преди определените срокове по ал. 4, като комисията
по ал. 2 ги оценява, като:
1. в случай че предоставените доказателства и материали са приемливи, несъответ-
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ствието се счита за отстранено и организацията се уведомява писмено;
2. в случай че предоставените доказателства и материали са неприемливи, организацията се уведомява писмено за необходимостта от предоставяне на допълнителна
информаци я, разяснени я и доказателства
за коригиране на несъответствието, като се
посочва срок за това;
3. в случай че организацията не предостави
исканата информация в определения срок или
тя повторно е неприемлива, констатациите
от ниво 2 се класифицират в ниво 1, като
организацията се уведомява писмено.
(9) Комисията по ал. 2 има право да:
1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други
материали на организацията;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни/писмени обяснения на
място;
4. получи достъп до помещения, площадки
или средства за осъществяване на въздушните операции.
(10) Инспекциите за оценяване на трайната
компетентност на организациите за обучение
се извършват по начините, със средствата
и съгласно процедурите, регламентирани в
Наръчника на инспектора.“
§ 27. В чл. 50, ал. 4 думата „оказания“ се
заменя с „указания“.
§ 28. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Промени в организациите за обучение,
които изискват предварително одобрение
от ГД „ГВА“, се извършват по заявление на
организацията, подадено съгласно чл. OR A.
GEN.130 на Регламент (ЕС) № 1178/2011, по
форма и начин, одобрени от главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него
лице. Заявлението се подава не по-късно от
30 работни дни преди датата на въвеждане
на промяната. В случай на планирана промяна на ръководния персонал (отговорен
ръководител, началник по обучението, главен полетен инструктор, главен инструктор
за теоретично обу чение, ръководител по
б е зопасно с т, р ъковод и т ел с ъ о т ве т с т вие)
организацията трябва да подаде заявление
в ГД „ГВА“ най-малко 10 дни преди датата
на предложената промяна.“
2. В ал. 2 след думата „прилага“ се добавя
„частите от ръководствата, които подлежат
на промяна, документите, които се отнасят
към конкретното искане за изменение в сертификата на организацията и приложението
към него“.
3. В ал. 4, изречение второ думите „може
да проведе събеседване с избраното лице
и ли да поиска“ се замен я т с „п ровеж да
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събеседване и писмен тест на кандидата и/
или изисква“.
4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) За успешно положен писмен тест се
счита такъв с постигнат минимален резултат
от 75% верни отговори.
(6) Кандидат, който не е положил успешно
писмения тест, има право да се яви повторно
в рамките на 30 дни. При повторно неуспешно
положен писмен тест кандидатът, предложен
за заемане на определена позиция по ал. 1,
има право да се яви отново на писмен тест
след най-малко 6 месеца.
(7) Когато кандидатът премине успешно
събеседването и писмения тест, главният
директор на ГД „ГВА“ издава одобрение съг
ласно Наръчника на инспектора.
(8) При неп р ед ви ден и о б с т оя т елс т ва ,
наст ъпили в организацията, включително и
при освобождаване на лице от ръководния
персонал, организацията уведомява незабавно ГД „ГВА“, но не по-късно от 5 дни от
настъпването им, с цел ГД „ГВА“ да осигури
непрекъснато съответствие с приложимите
изисквания и да измени, ако е необходимо,
сертификата на организацията и свързаните
условия за одобрение. В този случай главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице предписват условията,
при които организацията може да функционира по време на промяната, освен ако
не определи, че действието на сертификата
на организацията трябва да бъде временно
прекратено.“
§ 29. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ оценява организациите за обучение и изпитните
центрове и контролира компетентността им
да извършват дейностите си в съответствие
с предоставените им права по издадените
сертификати или по приета декларация.“
§ 30. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „обучение“ се добавя
„и изпитните центрове“, а думата „уведомява“
се заменя с „уведомяват“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „на директора на дирекция „Авиационна безопасност“ се заменят с
„оправомощено от него длъжностно лице“;
б) създава се т. 6:
„6. при постъпила жалба или сигнал.“
3. В ал. 5 след думата „обучение“ се добавя
„или изпитният център“ и думата „уведомява“
се заменя с „уведомяват“.
§ 31. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „обхватът“ се
добавя „и срокът на извършване“.
2. В ал. 2 думата „операторът“ се заменя
с „организацията или изпитният център“ и
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думата „инспекторът“ се заменя с „комисията
по ал. 1“.
3. В ал. 3:
а) изречение първо се изменя така: „При
констатиране на нарушение на нормативните
изисквания или липса на такова комисията по
ал. 1 съставя констативен протокол на място
за всеки ден на одитиране/инспектиране, към
който се прилагат събраните доказателства.“;
б) в изречение второ цифрата „7“ се заменя с „3“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията по ал. 1 в срок до 10 работни
дни от извършване на проверката класифицира
несъответствията, описани в констативния
протокол по ал. 3, съгласно чл. AR A.GEN.350
от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и уведомява
писмено организацията за обучение или изпитния център за класифицираните несъответствия и основанията за тях. Организацията
за обучение или изпитният център предоставя
в ГД „ГВА“ план за коригиращи действия
в срок до 15 работни дни от получаване на
уведомлението заедно с анализ на причината
за всяко несъответствие, както и срокове за
отстраняването им.“
5. В ал. 5 думите „отговорният инспектор“
се заменят с „комисията по ал. 1“ и цифрата
„7“ се заменя с „10“.
6. Създават се ал. 6 – 11:
„(6) В срок до 10 работни дни след получаване на плана за коригиращи действия по
ал. 4 комисията по ал. 1 анализира съдържанието му и информира организацията за
обучение или изпитния център за приемането
или отхвърлянето на представения план.
(7) В случай на одобрен план по ал. 6
организацията за обучение или изпитният
център представят доказателствата за коригиране на несъответствията в ГД „ГВА“ в
срок до 20 дни преди одобрените срокове в
плана за коригиращи действия и комисията
по ал. 1 ги оценява, като:
1. в случай че предоставените доказателства
са оценени като приемливи, несъответствието
се счита за отстранено и организацията за
обучение или изпитният център се уведомява
писмено;
2. в случай че предоставените доказателства са оценени като неприемливи, организацията за обучение или изпитният център
се уведомява писмено за необходимостта от
предоставяне на допълнителна информация,
разяснения и доказателства за коригиране
на несъответствието, като се посочва срок
за това;
3. в случай че организацията за обучение
или изпитният център не предостави исканата информация в определения срок или
тя повторно е неприемлива, констатациите
от ниво 2 се класифицират в ниво 1, като
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организацията за обучение или изпитният
център се уведомява писмено.
(8) В случай че представеният в ГД „ГВА“
план за коригиращи действия не бъде одобрен,
организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено, като се предоставя
срок за неговото коригиране и повторно предоставяне в ГД „ГВА“. В случай на повторно
неодобрение на плана по ал. 4 констатациите
от ниво 2 се повишават в ниво 1.
(9) Главна дирекция „Гражданска въздухоп ла ват ел на а д м и н ис т ра ц и я“ п ред п риема
вси чк и необходими мерк и, вк лючи телно
последващи инспекции и одити, за да установи дали организацията за обучение или
изпитният център е отстранил констатираните
несъответствия по ал. 3.
(10) Комисията по ал. 1 има право да:
1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други
материали на организацията за обучение или
изпитния център;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни/писмени обяснения на
място;
4. получи достъп до помещения, площадки
или средства за осъществяване на въздушните
операции.
(11) Инспекциите за оценяване на трайната
компетентност на организациите за обучение
и изпитните центрове се извършват по начините, със средствата и съгласно процедурите
в Наръчника на инспектора.“
§ 32. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
със заповед временно спира, ограничава или
отнема правата по издаден сертификат на
организация за обучение или изпитен център,
или приета декларация, след представяне
на доклад от инспектор или комисията по
чл. 61, ал. 1.
(2) В случаите, когато безопасността на
гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие на
организация за обучение или изпитен център,
правата по сертификат на организация за
обучение или изпитен център, издаден при
условията и по реда на тази наредба, или приетата декларация, могат да бъдат незабавно
спрени или ограничени със заповед на главния директор на ГД „ГВА“ след представяне
на доклад от инспектор или комисията по
чл. 61, ал. 1.
(3) Докладът по ал. 1 или 2 се изготвя до
главния директор на ГД „ГВА“ за резултата
от проведените инспекции над дейността на
организация за обучение или изпитен център
или констатиране на възникнали обективни
обстоятелства, налагащи временно спиране,
ограничаване или отнемане на правата по
издаден сертификат на организация за обу-
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чение или изпитен център, или приета декларация. С доклада се предлага действието на
сертификат на организация за обучение или
изпитен център, или приетата декларация,
да бъде временно спряно или ограничено за
определен срок, или да бъде отнето.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено организацията за обучение
или изпитния център в срок до 3 работни дни
от датата на издаването на заповедта по ал. 1
и незабавно – в случаите по ал. 2.
(5) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 33. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Правата по сертификат на организация за обучение или изпитен център,
издаден при условията и по реда на тази
наредба, или приетата декларация, временно
се спират за срока, определен в заповедта по
чл. 63а, ал. 1 или 2, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1
съгласно чл. 61, ал. 4;
2. организацията за обучение или изпитният център е заявил писмено желанието си
временно да бъдат спрени правата по издаден
сертификат или приета декларация.
(2) Организацията за обучение или изпитният център връща в срок до 3 дни след
получаване на известието по чл. 63а, ал. 4
сертификата или приетата декларация и преустановява дейността си за срока, определен
в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2.
(3) Възобновяването на временно спряната
дейност се извършва със заповед на главния
директор на ГД „ГВА“ след представяне в ГД
„ГВА“ на доказателства от организацията за
обучение или от изпитния център за неговата
компетентност да извършва безопасно въздухоплавателна дейност и след извършване
на необходимите инспекции и представен
доклад от комисията по чл. 61, ал. 1 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ писмено уведомява организацията за обучение
или изпитния център за резултатите от действията по ал. 3, като връща сертификата или
приетата декларация.
(5) В случай че организация за обучение
или изпитен център не предприема коригиращи действия в срок, определен в заповедта
по чл. 63а, ал. 1 или 2, или резултатите от
инспекциите по ал. 3 не потвърждават, че
организацията за обучение или изпитният
център е в състояние да извършва безопасно
дейността, главният директор на ГД „ГВА“
със заповед отнема сертификата или приетата
декларация и писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център.“
§ 34. Създават се чл. 65 и 66:
„Чл. 65. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
ограничава правата по издаден сертификат,
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издаден при условията и по реда на тази
наредба, или приета декларация, за срока,
определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или
2, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 по
реда на чл. 61, ал. 4 или на чл. 48е, ал. 5, т. 1
за дейности, които имат право да извършват
организация за обучение или изпитен център;
2. организация за обучение или изпитен
център е заявил писмено желанието си временно да бъдат ограничени правата по издаден
сертификат или приета декларация за някоя
от дейностите.
(2) Организацията за обучение или изпитният център връща в срок до 3 дни след
получаване на известието по чл. 63а, ал. 4
сертификата или приетата декларация и преустановява дейността, за която правата му са
ограничени, за срока, определен в заповедта
по чл. 63а, ал. 1 или 2.
(3) Възобновяването на ограничени права
се извършва със заповед на главния директор
на ГД „ГВА“ след представяне в ГД „ГВА“ на
доказателства от организацията за обучение
или от изпитния център, че са в състояние да
извършват безопасно дейността, да осъществяват правата, които са им били ограничени, и
след извършване на необходимите инспекции
и представен доклад от комисията по чл. 61,
ал. 1 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява организацията за обучение
или изпитния център за извършеното възобновяване на ограничените права.
(5) В случай че организация за обучение
или изпитен център не предприеме коригиращите действия в срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, или резултатът
от инспекциите по ал. 3 не потвърждава, че
са в състояние да извършват безопасно въздухоплавателна дейност, ограничените права
не се възстановяват.
Чл. 66. (1) Правата по издаден сертификат
или приета декларация се отнемат, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 по
реда на чл. 61, ал. 4 или на чл. 48е, ал. 5, т. 1;
2. организация за обучение, предоставяща
и летателно обучение, не разполага с въздухоплавателно средство;
3. организация за обучение или изпитен
център е обявен в несъстоятелност с влязло
в сила съдебно решение или е започнала
процедура по ликвидацията му;
4. липсва отговорен ръководител;
5. в случаите по чл. 64, ал. 5.
(2) Заповедта за отнемане на правата по
издаден сертификат или приета декларация
се съобщава на организацията за обучение
или изпитния център в срок до 3 дни от
датата на издаването є, като организацията
за обучение или изпитният център е длъжен
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незабавно да преустанови извършването на
дейността си и да върнe издадения сертификат
или приетата декларация.
(3) В регистъра на организацията за обучение или изпитния център се вписва актът за
отнемане на правата по издаден сертификат
или по приета декларация.
(4) След отнемане на издаден сертификат
или на приета декларация организацията
за обучение или изпитният център може да
кандидатства по реда за първоначално издаване на сертификат или да предостави нова
декларация.
(5) Заповедта за отнемане по ал. 1 подлежи на обжалване при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 35. В § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби думата „лиценза“ се заменя със „свидетелството за летателна правоспособност“.
§ 36. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая на текста се добавя „№ 2018/001/R,
№ 2018/012/R, № 2019/002/R и техните изменения и допълнения в съответствие с Регламент
(ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на
Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила
в областта на гражданското въздухоплаване
и за създаването на Агенция за авиационна
безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005,
(ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС)
№ 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и
2014/53/ЕС на Европейск и я парламент и
на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО)
№ 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО)
№ 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 22.8.2018 г.)“.
Допълнителни разпоредби
§ 37. В чл. 1, т. 1, чл. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 13,
чл. 3, т. 1 – 5, чл. 4 – 7, чл. 10, 12, 22, 25, чл. 28,
ал. 4, т. 2, чл. 30, ал. 5 и 9, чл. 41 пред думата
„правоспособност“ се добавя „летателна“.
§ 38. Дипломите за завършено образование, издадени от висши учебни заведения в
Република България, се представят в заверено
копие, когато са издадени преди 1.01.2012 г.
Дипломите за средно образование, издадени
от учебни заведения в Република България,
се представят в заверено копие, когато са
издадени преди 1.01.2007 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Започнатите административни производства по издаване и/или изменение на
свидетелствата за летателна правоспособност
се довършват по досегашния ред.
§ 40. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Владимир Върбанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-343
от 20 април 2022 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Момата“ в
землището на с. Широка лъка, община Смолян,
област Смолян, обявена със Заповед № 535 от
25.09.1978 г. на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 86 от 1978 г.) от 0,4 ха на
15,760 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Момата“, определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 83274.842.10
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Широка лъка, ЕК АТТЕ 83274,
община Смолян, област Смолян, одобрена със
Заповед № РД-18-5 от 7.02.2011 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с площ 15,760 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на природна забележителност „Момата“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Б. Сандов

ЗАПОВЕД № РД-344
от 20 април 2022 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скално образувание „Сарийска чука – „Главата“ в землището на
с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян,
обявена със Заповед № 535 от 25.09.1978 г. на
Комитета за опазване на природната среда (ДВ,
бр. 86 от 1978 г.) от 0,2 ха на 2,154 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Скално образувание „Сарийска чука – „Главата“,
определена със заповедта по т. 1, попада позем-

лен имот с идентификатор 83274.843.35 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Широка лъка, ЕКАТТЕ 83274, община Смолян,
област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-5
от 7.02.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с площ 2,154 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Скално образувание „Сарийска чука – „Главата“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Б. Сандов

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-54
от 27 април 2022 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за
здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3
от Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Надзорният
съвет реши:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен
ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит,
активен и прогресиращ псориатичен артрит и
тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна
възраст в извънболничната помощ“.
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на активен ювенилен артрит с биологични антиревматични лекарствени продукти под
18-годишна възраст в извънболничната помощ“.
4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
провеждане на инсулиново лечение на захарен
диабет тип 1 в извънболничната помощ“.
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“.
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с
инсулинови помпи и сензори за продължително
мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.
Председател на Надзорния съвет:

В. Пандов
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

тел: +359 2 9659301
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИНТРАВИТРЕАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА
(Dexamethasone, Aflibercept, Brolucizumab)
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ,
сключили договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура №38 от специалисти с код на
специалност 15 (очни болести). Специализираните комисии се създават със Заповед на директора в
следните лечебни заведения: УМБАЛ “Александровска” - гр. София, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр.
София, УМБАЛ “Света Анна” - гр. София, СОБАЛ „Академик Пашев” - гр. София, СБАЛОБ „Зора” - гр. София,
СОБАЛ „Пентаграм” - гр. София, СБАЛОБ „Зрение” - гр. София, Очен лазерен център „Вижън“ – гр. София, УМБАЛ
“Св. Георги” - гр. Пловдив, Очна болница – „Луксор“ - гр. Пловдив, МБАЛ „Тримонциум“ – гр. Пловдив, Очна
болница - СБОБАЛ Варна - гр. Варна, Очна клиника “Света Петка” - гр. Варна, ВМА – гр. София, „Аджибадем Сити
Клиник МБАЛ Токуда“ – гр. София, СБАЛОБ „Ден“ – гр. София, Медицински център по офталмология „Ресбиомед“
– гр. София, „Специализирана очна болница за активно лечение – гр. Бургас, „АМЦСМП – ОМЦ Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД - гр. Варна, „АМЦСМП – Очна клиника д-р Хубанов“ ЕООД - гр. Бургас, МЦ „Оксиком“ – гр.
Бургас, Първа МБАЛ – гр. София, СОБАЛ „Д-р Тасков“ – гр. Търговище, „Очен медицински център – Хасково“ – гр.
Хасково, Медицински център Верея – гр. Стара Загора, УМБАЛ „д-р Г.Странски“ – гр. Плевен, УМБАЛ „Медика –
Русе“ – гр. Русе, МЦ „Светлина“ ЕООД – гр. София, МБАЛ „Хаджи Димитър“ – гр. Сливен, СОБАЛ „Ралчовски“ – гр.
Враца, МБАЛ „Лозенец“ – гр. София.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на лечение



Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
Медицинска документация с приложени всички необходими изследвания по
приложение 2
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ



Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК



(задължително се отбелязва липса на изключващи критерии)

“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Протоколи за продължаване на лечение


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ





Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
Медицинска документация с приложени всички необходими изследвания по
приложение 2
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация
(задължително се отбелязва липса на изключващи критерии)

“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специализирана
комисия. Прилага се оригинал на протокол, а при кандидатстване за продължаване на терапията се представя оригинал на
предходен протокол с отразените назначения по него
1.5 Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ
3. Първият протокол при започване на лечение и при смяна с друг лекарствен продукт се издава за период до 180 дни, а
всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

2

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Dexamethasone)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H34.8
1

Клинично доказан макулен оток, в резултат на централна ретинна оклузия (ЦРВО) или клонова
оклузия ( КРВО) 1 ,2, 3
Потвърдена диагноза с: 1, 2, 3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/50 по Snellen или ETDRS)

2

2.

изследване на преден и заден очен сегмент

3.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

4.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Пациенти , които не се повлияват достатъчно от некортикостероидна терапия (до 3 инжекции анти –
VEGF лекарствени продукти) 4

4

Липса на изключващи критерии по точка Б 5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания
2

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
Напреднала глаукома, която не може да бъде овладяна в достатъчна степен само с лекарствени
продукти
Афакични очи с разкъсана задна капсула на лещата
Очи с вътреочна леща в предната камера (ACIOL), фиксирани към ириса или през склерата
вътреочни лещи и разкъсана задна капсула на лещата
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Dexamethasone)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН
ЕДЕМ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H36.0
1

Нарушение на зрението поради диабетен оток на макулата (DME) при пациенти, които са с
1,2,3
псевдофакия
Потвърдена диагноза с: 1,2,3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/50 по Snellen или ETDRS)

2

2.

изследване на преден и заден очен сегмент

3.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

4.

оптична кохерентна томография (ОСТ)
4

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5%

4

Пациенти, които не се повлияват достатъчно или са неподходящи за некортикостероидна терапия (до
4
3 инжекции анти – VEGF лекарствени продукти

5

Липса на изключващи критерии по точка Г 5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания
2

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
Напреднала глаукома, която не може да бъде овладяна в достатъчна степен само с лекарствени
продукти
Афакични очи с разкъсана задна капсула на лещата
Очи с вътреочна леща в предната камера (ACIOL), фиксирани към ириса или през склерата
вътреочни лещи и разкъсана задна капсула на лещата
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

4

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Dexamethasone)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)

МКБ H34.8, H36.0
1

2

Оценка на терапевтична ефективност от проведеното лечение 1, 2, 3
Подходящи за повторно лечение са пациенти, при които след първата апликация са имали
минимум 50 µm редукция на централната фовейна дебелина, измерена с ОСТ и /или подобрение
на ЗО с поне един ред, измерено по Snellen или 5 букви по ETDRS 1, 2

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5% 2

4

Липса на изключващи критерии по точка Е 4

1

медицинска документация с отразяване на ефекта на основната терапия, която е провеждана до момента
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с отразена ефективност от провежданото лечение и необходимостта от
продължаване на терапията
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания
2

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1. Пациенти без подобрение на ЗО и централна фовейна дебелина
2. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
3. Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
4. Напреднала глаукома, която не може да бъде овладяна в достатъчна степен само с лекарствени
продукти
5. Афакични очи с разкъсана задна капсула на лещата
6. Очи с вътреочна леща в предната камера (ACIOL), фиксирани към ириса или през склерата
вътреочни лещи и разкъсана задна капсула на лещата
7. Деца и юноши на възраст под 18 години
8. Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.
Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: ........................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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БРОЙ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЛАЖНА ФОРМА НА МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА

(Aflibercept, Brolucizumab)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЛАЖНА ФОРМА НА МАКУЛНА
ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H35.3
1

Наличие на активна форма на неоваскуларизация, дължаща се на макулна дегенерация
1, 2, 3
свързана с възрастта
Потвърдена диагноза с: 1, 2, 3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/30 по Snellen или ETDRS)

2

2.

тест на AMSLER за наличие на метаморфопсии

3.

измерване на вътреочно налягане

4.

изследване на преден и заден очен сегмент

5.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

6.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Пациенти, които имат нарушение на
неоваскуларизация, дължаща се на МДСВ 4

4

Липса на изключващи критерии по точка В

зрението

вследствие

на

активна

форма

на

5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания
2

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
Наличие на трайно увреждане на макулата – фиброза, атрофия, доминираща географска
атрофия
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЛАЖНА ФОРМА НА МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА

(Aflibercept, Brolucizumab)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)

МКБ H35.3
1

Оценка на терапевтична ефективност от проведеното лечение 1, 2, 3

2

Продължаване на лечение при постигнат терапевтичен ефект (минимум 50 µm редукция на
централната фовейна дебелина, измерена с ОСТ и /или подобрение на ЗО с поне един ред, измерено
по Snellen или 5 букви по ETDRS или намаление на метаморфопсиите) или поддържащо лечение с
1, 2
оглед задържане на постигнатия резултат или рецидив

3

Липса на изключващи критерии по точка Г 4

1

медицинска документация с отразяване на ефекта на основната терапия, която е провеждана до момента
2
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с отразена ефективност от провежданото лечение и необходимостта от
продължаване на терапията
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Пациенти без подобрение на ЗО и централна фовейна дебелина
Пълна цикатризация в зоната на засягане и липса на активна неоваскуларизация
Макулни дупки в стадий 3/4
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
Намаление на зрителната острота в сравнение с тази преди започване на лечението, която не се
дължи на други фактори
Нова субретинална хеморагия, включваща центъра на фовеята или разширяване на
предшестваща такава
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: ........................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1В

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Aflibercept)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН
ЕДЕМ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H36.0
1

Наличие на нетракционен диабетен макулен едем 1, 2, 3
Потвърдена диагноза с: 1, 2, 3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/30 по Snellen или ETDRS)

2

2.

измерване на вътреочно налягане

3.

изследване на преден и заден очен сегмент

4.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

5.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5% 4

4

Липса на изключващи критерии по точка В 5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания
2

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
Наличие на тракционно увреждане на макулата
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1В

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Aflibercept)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)

МКБ H36.0
1

Оценка на терапевтична ефективност от проведеното лечение 1, 2, 3

2

Продължаване на лечение при постигнат терапевтичен ефект (минимум 50 µm редукция на
централната фовейна дебелина, измерена с ОСТ и /или подобрение на ЗО с поне един ред, измерено
по Snellen или 5 букви по ETDRS) или поддържащо лечение с оглед задържане на постигнатия
1, 2
резултат или рецидив

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5%

4

Липса на изключващи критерии по точка Г 4

2

1

медицинска документация с отразяване на ефекта на основната терапия, която е провеждана до момента
2
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с отразена ефективност от провежданото лечение и необходимостта от
продължаване на терапията
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1. Пациенти без подобрение на ЗО и централна фовейна дебелина
2. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
3. Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), варицела, микобактериални
инфекции и др.
4. Намаление на зрителната острота в сравнение с тази преди започване на лечението, която не се
дължи на други фактори
5. Наличие на тракционно увреждане на макулата
6. Деца и юноши на възраст под 18 години
7. Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: ........................................
.....................................
.....................................
.....................................
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ВЕСТНИК

БРОЙ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Таблица 1

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в
съответствие с действащите нормативни документи.
DDD/Терапевтичен курс

INN

DEXAMETHASONE



еднократно интравитреално в едното око за 6 месечен срок

интравитреално в едното око на 28 дни, последвани от
апликации по схема
 интравитреално в едното око на 28 дни, последвани от
BROLUCIZUMAB
апликации по схема
Забележка: НЗОК заплаща до два терапевтични курса с Дексаметазон 700 μg за едногодишен период.


AFLIBERCEPT

Таблица 2

2.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ:

Показатели и изследвания
Проверка на визуса*
Вътреочно налягане (ВОН)
Състояние на ирис
Състояние на леща
Състояние на заден полюс
Състояние на периферия на ретината
Оптична кохерентна томография (ОСТ)**
Флуоресцеинова ангиография (ФА)**
ПКК + ДКК
Кръвна захар (само за МКБ H36.0)
Гликиран хемоглобин (само за МКБ H36.0)
Консултация с ендокринолог - по преценка
Консултация с кардиолог - по преценка

Период на лечение
При започване

На 6-ия месец

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х

Изследванията се представят на оригинални бланки или заверени копия с подпис и печат на ЛЗ (при наличие на
хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ)
*При единствено зрящо око със зрителна острота под 0,1, критерият за започване не следва да бъде задължителен.
**Прилагането на дискове и снимки от образните изследвания с отразени имена на ЗОЛ и дата са задължителни!
При наличие на противопоказания за провеждане на ФА се прилага ОСТ-А.
Необходима е аргументация от специализираната комисия!

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на
протокола от специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно
кратката характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184
от ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за
лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне
на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален рамков договор за
медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за 2020-2022г.
(обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия
съхранява един екземпляр от Решението, съхранява втори екземпляр на протокола/и, всички необходими
документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по съответната точка и
подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-54/27.04.2022 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от
Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания на
основание решение № РД-НС-04-128/27.10.2021г.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ / ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни
отговори на поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

2.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК
и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:............................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ,
АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И
ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ
С АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН
СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ
ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА БОЛНИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
(Adalimumab, Etanercept, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, Tocilizumab, Ustekinumab, Secukinumab,
Ixekizumab, Guselkumab, Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib, Rituximab)
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили
договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура № 38. Специализираните комисии, включващи
специалисти с код на специалност 20 – ревматология, се създават със Заповед на директора на следните ЛЗ: УМБАЛ
„Св. Иван Рилски" - гр. София, УМБАЛ „Каспела" - гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина” - гр. Варна, УМБАЛ „Свети Георги“ –
гр. Пловдив, УМБАЛ „Георги Странски“ – гр Плевен, УМБАЛ „Софиямед“ – гр. София.
I.

РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на лечение
Протоколи при промяна (повишаване) на дозовия режим или смяна на терапията (смяна на лекарствен продукт с
друг INN)

специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и
изследвания по приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на специализираната
комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ
-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение

специализирана
комисия

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, съгласно утвърдените Изисквания. При първоначално
кандидатстване се прилага копие на оригиналния протокол, а при кандидатстване за продължаване на терапията в РЗОК
се представят оригинали на новия и на предходния протоколи.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК №13
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по т. 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият протокол при започване на лечение и при смяна с друг лекарствен продукт се издава за период до 180
дни, а всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
4. Описаният пълен комплект документи се изисква в случаите, при които е указана необходимост от решение на
Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО
ТЕЖЪК СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
(Adalimumab, Etanercept, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, Tocilizumab, Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.
Биологичните лекарствени продукти се прилагат като втора линия на лечение, когато първата линия е била неуспешна или пациентът не я понася.
НЗОК заплаща лечение с биологични лекарствени продукти на ЗОЛ, провеждащи диспансерно наблюдение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ М05.0, M05.1, M05.3, M05.8

1А

1Б

1

Сигурна диагноза – наличие на 4 и повече критерии от следните 7, съгласно Американския колеж по ревматология (ACR)
1987г.

сутрешна скованост, продължаваща повече от 60 минути

артрит на 3 и повече ставни зони

артрит на стави на ръцете;

симетричен артрит

ревматоидни възли

наличие на ревматоиден фактор
1

рентгенови данни за ревматоиден артрит
1
Рентгенови данни за ≥ II рентгенологичен стадий на ревматоиден артрит
2

2

Оценка по скала Disease Activity Score (DAS28) > 5,1

3

Неповлияване от предхождаща базисна терапия с два синтетични БМАРЛ (метотрексат, лефлуномид, сулфасалазин - 3
g/дневно и др. като монотерапия или комбинирана терапия с ГК) в оптимални курсове и дози за поне 6 месечен период за
синтетичен болест-модифициращ ЛП. Задължително е единият синтетичен БМАРЛ от проведената базисна терапия да
е бил метотрексат при седмична доза 20 mg за поне 6 месечен период. В случаите на противопоказания (или ранна
непоносимост) за лечение с MTX като част от първа линия на терапевтичната стратегия, се приема проведена терапия с
3
Лефлуномид или Сулфасалазин в оптимални курсове и дози за поне 6 месечен период.
4
Липса на изключващи критерии по т. Г

4

прилагат се:
- „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с потвърдена диагноза; попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални бланки или заверени копия от лабораторни
изследвания, потвърждаващи активността на заболяването. Изследванията следва да бъдат проведени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията
се приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
рентгенови снимки или диск и оригинални фишове с писмена интерпретация на рентгенологичните изменения от специалист по образна диагностика. Изследванията следва да
бъдат осъществени в лаборатория за образна диагностика, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6 месеца преди подаването на
документите в съответната РЗОК.
2
прилагат се оценки по скала DAS28: необходимо е двукратно потвърждаване на показателите за поне 12 седмичен период без промяна в лечението; прилагат се и двата фиша,
удостоверяващи провеждане на оценките, с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на лекаря/лечебното заведение.
3
прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове от прегледи при специалист
ревматолог, удостоверяващи назначаване и провеждане на предхождаща базисна терапия с отразени дози, срокове на приложение и ефективност.
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ):

Забележка: Болните следва да бъдат мониторирани на 12-та седмица от началото на лечението. При кандидатстване за продължаване на
лечението след завършен първи шестмесечен курс се осъществява нова оценка и задължително се представя медицинската документация от прегледа на
12-та седмица.

МКБ М05.0, M05.1, M05.3, M05.8

1

1

2
3

Повлияване на показателите:
 оточност на ставите и сутрешна скованост – намаляване с поне 50% и задържане във времето
 брой на болезнените и оточни стави – намаляване с поне 50% и задържане във времето
1
 СУЕ – под 40 mm или C-реактивен протеин – отрицателен и задържане във времето
2
Сумарна оценка на показателите - понижение на DAS28 с повече от 1.2 и задържане във времето
3
Липса на нежелани лекарствени реакции и изключващи критерии по т. В и т. Г

прилагат се: „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с отразена степен на повлияване на показателите; попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални бланки
или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец
преди подаването на документите в съответната РЗОК.
При кандидатстване след първи шестмесечен курс се прилага оценка на 12-та седмица.
При кандидатстване за пореден шестмесечен курс се прилага актуална оценка с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на лекаря/лечебното
заведение.
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания
2

В. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ - Развитието на нежелани лекарствени реакции спрямо болестпроменящ антиревматичен лекарствен продукт се
потвърждава чрез представяне на амбулаторен лист от съответния преглед или копие от уведомление към ИАЛ по реда на чл.184 от ЗЛПХМ
гадене, главоболие, световъртеж
алергия
повишаване на артериалното налягане
тежка инфекция
хематологични (хемоглобин под 80g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 90000) и/или биохимични отклонения съобразно фармакологичното
досие на продукта

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

1. Активна или латентна туберкулоза
2. Активни инфекции, включително локализирани инфекции
3. Остър или хроничен вирусен хепатит, (при tofacitinib – и тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh C)
4. Неопластични заболявания, (с изключение на успешно лекуван немеланомен рак на кожата за Tofacitinib)
5. Застойна сърдечна недостатъчност ІІІ и IV функционален клас по NYHA (не важи за Tofacitinib и Baricitinib)
6. Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза
7. Множествена склероза и други болести с демиелинизация (не важи за Ttofacitinib и Baricitinib)
8. Текущ прием на мощни имуносупресанти (азатиоприн, циклоспорин, такролимус)
9. Хематологични отклонения: абсолютен брой на лимфоцитите <750 кл./мм³; абсолютен брой на неутрофилите <1000 кл./мм³, Hb < 80
10. Липса на терапевтичен ефект на 12-та седмица след започване на лечението
11. Бременност и лактация (с изключение на случаите, посочени в кратките характеристики на определени лекарствени продукти)
12. Прекъсване на терапията по вина на болния за период повече от 2 месеца

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..

в дневна доза ……………….
специализирана комисия .………………………................
.................................................
.................................................
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С Т Р. 6 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.
Биологичните лекарствени продукти се прилагат като втора линия на лечение, когато първата линия е била неуспешна или пациентът не я понася.
НЗОК заплаща лечение с биологични лекарствени продукти на ЗОЛ, провеждащи диспансерно наблюдение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (задължителни са всички критерии)

За потвърждение на задължителните критерии за сигурна диагноза по т.1 и за проведена базисна терапия по т.3,
задължително се представя медицинска документация за поставена диагноза и проведено лечение на ЗОЛ под 18 годишна
възраст от специалист по детска ревматология.

1

2

3

4
1

МКБ M08.1

МКБ M08.2

МКБ M08.3

МКБ M08.4

Сигурна диагноза поставена
под 18г. с наличие на:

артрит и ентезит или

артрит или ентезит с ≥ 2
от следните критерии:
болка в сакроилиачна
става и/или
лумбосакрална болка;
наличие на HLA B27
антиген;
начало на артрит при
момчета над 6 годишна
възраст;
остър преден увеит;
анамнеза за
спондилоартропатия
при родственици от
1
първа генерация

Сигурна диагноза
поставена под 18г. с
наличие на:

артрит в една или
повече стави

съпътстваща или
предхождаща
ежедневна температура
в продължение на 2
седмици

заедно с един или
повече от следните
критерии:
преходен (нефиксиран)
еритемен обрив;
хепатомегалия;
спленомегалия;
аденопатия;
серозит 1

Сигурна диагноза поставена
под 18г. с наличие на:

артрит, засягащ една до 4
стави през първите 6
месеца на заболяването;

персистиращ – засяга не
повече от 4 стави;

разширен – засяга повече
от 4 стави след първите 6
1
месеца на заболяването

Оценка по скала Bath
Ankylosing Spondylitis Disease
2
Activity Index (BASDAI) ≥ 4
- Неповлияване от
метотрексат и/или
сулфасалазин в оптимални
курсове и дози за поне 6
месечен период - провеждана
терапия под 18 годишна
3
възраст.

Оценка по скала Disease
2
Activity Score (DAS28) > 5,1

Сигурна диагноза
поставена под 18г. с
наличие на:
Негативен ревматоиден
фактор

артрит на 5 или повече
стави през първите 6
месеца на
заболяването

тест за RF – негативен
Позитивен ревматоиден
фактор

артрит на 5 или повече
стави през първите 6
месеца на
заболяването

позитивни 2 или повече
теста за RF в интервал
от 3 месеца през
първите 6 месеца 1
Оценка по скала Disease
2
Activity Score (DAS28) > 5,1

- Неповлияване от НСПВС и
ГК в оптимални курсове и
дози за поне 6 месечен
период - провеждана
терапия под 18 годишна
3
възраст.

-Неповлияване от
метотрексат и/или
сулфасалазин в оптимални
курсове и дози за поне 6
месечен период провеждана терапия под 18
3
годишна възраст.

- Неповлияване от
метотрексат и/или
сулфасалазин в оптимални
курсове и дози за поне 6
месечен период - провеждана
терапия под 18 годишна
3
възраст.

- Неповлияване от НСПВС
и ГК в оптимални курсове и
дози за поне 6 месечен
период - провеждана
терапия над 18 годишна
3
възраст.

- Неповлияване от
метотрексат и/ или
сулфасалазин в оптимални
курсове и дози за поне 6
месечен период провеждана терапия над 18
3
годишна възраст.
Липса на изключващи
4
критерии по т. Г

- Неповлияване от
метотрексат и/или
сулфасалазин в оптимални
курсове и дози за поне 6
месечен период - провеждана
терапия над 18 годишна
3
възраст.
Липса на изключващи
4
критерии по т. Г

- Неповлияване от
метотрексат и/ или
сулфасалазин в оптимални
курсове и дози за поне 6
месечен период - провеждана
терапия над 18 годишна
3
възраст.
Липса на изключващи
4
критерии по т. Г

Липса на изключващи
4
критерии по т. Г

Оценка по скала Disease
2
Activity Score (DAS28) > 5,1

прилагат се:
- „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9)
- попълнена таблица 2 от приложение 2 оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, потвърждаващи активността на
заболяването. Изследванията следва да бъдат осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема
срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК;
задължително се прилагат рентгенови снимки или диск с оригинални фишове с писмена интерпретация на рентгенологичните изменения от
специалист по образна диагностика. Изследванията следва да бъдат осъществени в лаборатория за образна диагностика, сключила договор с
НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6 месеца преди подаването на документите в съответната РЗОК;
2
прилагат се оценки по скала DAS28 / скала BASDAI за ЗОЛ с диагноза с МКБ код M08.1/, проведени през последните 6 месеца: необходимо е
двукратно потвърждаване на показателите за поне 12-седмичен период без промяна в лечението; прилагат се и двата фиша, удостоверяващи
провеждане на оценките, с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на лекаря/лечебното заведение.
3
прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове от прегледи
при специалист по детска ревматология, удостоверяващи предходна базисна терапия, проведена под 18 годишна възраст; амбулаторни листове от
прегледи при специалист по ревматология, удостоверяващи назначаване и провеждане на предходна базисна терапия в оптимални курсове и дози за
поне 6-месечен период, с отразени дози, срокове на приложение и ефективност.
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..

в дневна доза ……………….
специализирана комисия .………………………................
.................................................
.................................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (задължителни са всички критерии):

Забележка: Болните следва да бъдат мониторирани на 12-та седмица от началото на лечението. При кандидатстване за продължаване на лечението
след завършен първи шестмесечен курс се осъществява нова оценка и задължително се представя медицинската документация от прегледа на 12-та
седмица.

МКБ M08.1, M08.2, M08.3, M08.4
1

2

1

3

Повлияване на показателите и задържане във времето:
брой на болезнени и оточни на стави - намаляване с поне 50%;
сутрешна скованост - намаляване с поне 50%;
1
СУЕ < 40 mm или С-реактивен протеин - отрицателен
Сумарна оценка на показателите - понижение на DAS28 с повече от 1.2 и задържане във времето 2 или
Сумарна оценка на показателите - понижение на BASDAI с 50% спрямо изходния и задържане във
времето за ЗОЛ с диагноза M08.1 2
Липса на нежелани лекарствени реакции и изключващи критерии по т. В и т. Г 3

прилагат се:
- „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с отразена степен на повлияване на показателите;
- попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в
лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец преди
подаването на документите в съответната РЗОК.
2
прилагат се оценки по скала DAS28 (оценка по скала BASDAI за ЗОЛ с диагноза M08.1). При кандидатстване след първи
шестмесечен курс се прилагат: оценка на 12-та седмица и оценка на 6-тия месец от началото на лечението.
При кандидатстване за пореден шестмесечен курс се актуална с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил
оценката и печат на лекаря/лечебното заведение.
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
3

удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

В. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ - Развитието на нежелани лекарствени реакции спрямо болестопроменящ
антиревматичен лекарствен продукт се потвърждава чрез представяне на амбулаторен лист от съответния преглед или копие от
уведомление към ИАЛ по реда на чл. 184 от ЗЛПХМ
гадене, главоболие, световъртеж

алергия

повишаване на артериалното налягане

тежка инфекция

хематологични (хемоглобин под 80g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 90000) и/или биохимични отклонения съобразно фармакологичното
досие на продукта

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

1.Активна или латентна туберкулоза
2.Остър или хроничен вирусен хепатит
3.Неопластични заболявания
4.Застойна сърдечна недостатъчност ІІІ и IV функционален клас по NYHA
5.Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза
6.Множествена склероза и други болести с демиелинизация
7.Липса на терапевтичен ефект на 12-та седмица след започване на лечението
8.Бременност и лактация (с изключение на случаите, посочени в кратките характеристики на определени лекарствени продукти)
9.Прекъсване на терапията по вина на болния за период повече от 2 месеца

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..

в дневна доза ……………….
специализирана комисия .………………………................
.................................................
.................................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА АКТИВЕН И
ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
(Adalimumab, Etanercept, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, Ustekinumab, Secukinumab, Ixekizumab, Tofacitinib,
Upadacitinib, Guselkumab)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава настоящото приложение.
Биологичните лекарствени продукти се прилагат като втора линия на лечение, когато първата линия е била неуспешна или пациентът не я понася.
НЗОК заплаща лечение с биологични лекарствени продукти на ЗОЛ, провеждащи диспансерно наблюдение.

1

2
3

1

4

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ M07.1, M07.2, M07.3
Сигурна диагноза – наличие на 4 или повече точки, съгласно CASPAR критериите:

диагностициран psoriasis, лична или фамилна анамнеза за psoriasis (2 точки)

типични нокътни лезии (1 точка)

негативен RF, с изключение на латекс проба (1 точка)

рентгенови белези за псориатичен артрит (1 точка)
1

дактилит (1 точка)
2
Оценка за активност на заболяването( в зависимост от клиничната форма)
оценка по скала Disease Activity Score DAS28 > 5,1 за периферна форма или
оценка по скала Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index BASDAI > 4 за централна форма
Неповлияване от предхождаща базисна терапия:
- при периферна форма - проведена терапия с конвенционални синтетични БМАРЛ (метотрексат, лефлуномид,
сулфасалазин - 3 g/дневно и др. като монотерапия или комбинирана терапия с ГК) в оптимални курсове и дози за поне 6
месечен период за синтетичен болест-модифициращ ЛП. Задължително е едното синтетично БМАРЛ от проведената
базисна терапия да е било метотрексат при седмична доза 20 mg за поне 6 месечен период.
В случаите на противопоказания (или ранна непоносимост) за лечение с MTX, като част от първа линия на
терапевтичната стратегия се приема проведена терапия с Лефлуномид или Сулфасалазин в оптимални курсове и дози
за поне 6 месечен период.
- при централна форма – проведена терапия с най-малко две последователно приложени НСПВС в оптимални курсове
3
и дози през предходния 6 месечен период.
4
Липса на изключващи критерии по т. Г

прилагат се:
- „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9)
- амбулаторен лист от специалист по кожни и венерически болести с потвърдена диагнозата псориазис; оригинална бланка или заверено копие от проведено
хистобиопсично изследване, потвърждаващо диагнозата Псориазис;
- попълнена таблица 2 от приложение 2 оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, проведени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За
давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
- рентгенови снимки или диск с оригинални фишове с писмена интерпретация на рентгенологичните изменения от специалист по образна диагностика. Изследванията следва
да бъдат проведени в лаборатория за образна диагностика, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6 месеца преди
подаването на документите в съответната РЗОК, като при периферна форма се прилагат изследвания на засегнатите стави, а при централна форма се прилагат изследвания на
сакроилиячни стави или гръбнак.
2
прилагат се оценки по скала DAS28 или BASDAI: необходимо е двукратно потвърждаване на показателите за поне 12 седмичен период без промяна в лечението; прилагат се и
двата фиша, удостоверяващи провеждане на оценките, с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на лекаря/лечебното заведение;
3
прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове от прегледи при специалист по
ревматология, удостоверяващи назначаване и провеждане на предходна базисна терапия в оптимални курсове и дози за поне 6 месечен период, с отразени дози, срокове на
приложение и ефективност;
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ):

Забележка: Болните следва да бъдат мониторирани на 12-та седмица от началото на лечението. При кандидатстване за продължаване на
лечението след завършен първи шестмесечен курс се осъществява нова оценка и задължително се представя медицинската документация от прегледа
на 12-та седмица.

1

2

1

3

МКБ M07.1, M07.2, M07.3

Повлияване на показателите и задържане във времето:
1
брой на болезнени и оточни стави - намаляване с поне 50%
1
сутрешна скованост - намаляване с поне 50%
1
актуални показатели за активност (СУЕ и С-реактивен протеин)
2
Сумарна оценка на показателите:
- понижение на DAS28 с повече от 1.2 и задържане във времето за периферна форма или
- понижение на BASDAI с 50% и задържане във времето за централна форма

Липса на нежелани лекарствени реакции и изключващи критерии по т. В и т. Г

3

прилагат се „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с отразена степен на повлияване на показателите; попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални
бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, проведени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече
от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
2
прилагат се оценки по скала DAS28 или BASDAI. При кандидатстване след първи шестмесечен курс се прилагат: оценка на 12-та седмица и оценка на 6-тия месец от началото
на лечението. При кандидатстване за пореден шестмесечен курс се прилага актуална оценка с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат
на лекаря/лечебното заведение.
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

В. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ - Развитието на нежелани лекарствени реакции спрямо болестопроменящ антиревматичен лекарствен продукт
се потвърждава чрез представяне на амбулаторен лист от съответния преглед или копие от уведомление към ИАЛ по реда на чл 184 от ЗЛПХМ
гадене, главоболие, световъртеж
алергия
повишаване на артериалното налягане
тежка инфекция
хематологични (хемоглобин под 80g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 90000) и/или биохимични отклонения, съобразно фармакологичното досие на
продукта
Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

1. Активна или латентна туберкулоза
2. Остър или хроничен вирусен хепатит
3. Неопластични заболявания
4. Застойна сърдечна недостатъчност ІІІ и IV функционален клас по NYHA
5. Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза
6. Множествена склероза и други болести с демиелинизация
7. Липса на терапевтичен ефект на 12-та седмица след започване на лечението
8. Бременност и лактация (с изключение на случаите, посочени в кратките характеристики на определени лекарствени продукти)
9. Прекъсване на терапията по вина на болния за период повече от 2 месеца

Отговаря на критериите за лечение с ……………………..………………..в дневна доза …………………………
специализирана комисия ……………………...................
.................................................
……………………………………
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
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ДЪРЖАВЕН
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БРОЙ 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Г
ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК
АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(Adalimumab, Etanercept, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, Secukinumab, Ixekizumab, Upadacitinib)
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.

Биологичните лекарствени продукти се прилагат като втора линия на лечение, когато първата линия е била неуспешна или
пациентът не я понася.
НЗОК заплаща лечение с биологични лекарствени продукти на ЗОЛ, провеждащи диспансерно наблюдение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ M45.0, M45.1, M45.2, M45.3, M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

1

2
3

1

-

4

Сигурна диагноза – наличие на рентгенологичните критерии и поне един от клиничните (съгласно модифицираните
1
New York Criteria, 1984 ):
Клинични критерии

болка в гърба: налична от повече от 3 месеца, която се подобрява от усилия, но не се облекчава при покой

ограничени движения на гръбнака в сагиталната и фронталната равнина

ограничение в подвижността на гръдния кош в сравнение с нормалните стойности за пола и възрастта
Рентгенологични критерии
Картина на сакроилиит – стадий ≥ 2 билатерално или 3-4 унилатерално
2

Оценки по скали:
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) ≥ 4 или
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) >2,1
Неповлияване от предхождаща противовъзпалителна терапия, проведена в последните 6 месеца преди
3
кандидатстване за биологичен лекарствен продукт:
- при централна форма – проведена терапия с най-малко две последователно приложени НСПВС в оптимални
курсове и дози през предходния 6 месечен период
- при периферни форми - проведено комбинираното лечение с НСПВС и сулфасалазин в оптимални курсове и дози
през предходния 6 месечен период
4
Липса на изключващи критерии по т. Г
-

прилагат се:

„Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с потвърдена диагноза;
попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания. Изследванията следва да бъдат проведени в лаборатория,
сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
рентгенови снимки или диск от проведени рентгенография или КТ/МРТ и оригинални фишове с писмена интерпретация на рентгенологичните изменения от специалист
по образна диагностика. Изследванията следва да бъдат проведени в лаборатория за образна диагностика, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се
приема срок от не повече от 6 месеца преди подаването на документите в съответната РЗОК, съответно на сакроилиячни стави или гръбнак.
2
прилагат се оценки по скала BASDAI или ASDAS според формата на заболяването: необходимо е двукратно потвърждаване на показателите за поне 12 седмичен период без
промяна в лечението; прилагат се и двата фиша, удостоверяващи провеждане на оценките, с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на
лекаря/лечебното заведение.
3
прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове от прегледи при специалист ревматолог,
удостоверяващи назначаване и провеждане на предхождаща противовъзпалителна терапия за поне 6 месечен период, с отразени дози, срокове на приложение и ефективност;
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ):

Забележка: Болните следва да бъдат мониторирани на 12-та седмица от началото на лечението. При кандидатстване за продължаване на лечението след завършен първи
шестмесечен курс се осъществява нова оценка и задължително се представя медицинската документация от прегледа на 12-та седмица

МКБ M45.0, M45.1, M45.2, M45.3, M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8
1
2

1

3

1

Повлияване на показателите и задържане във времето:
болка и ограничени движения в гръбначния стълб/гръден кош
актуални показатели за активност (СУЕ и С-реактивен протеин)
2
Сумарна оценка на показателите:
Подобрение на BASDAI с ≥ 2 от изходното ниво и задържане във времето или
Подобрение на ASDAS с ≥ 1,1 от изходното ниво и задържане във времето
3
Липса на нежелани лекарствени реакции и изключващи критерии по т. В и т. Г

прилагат се „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с отразена степен на повлияване на показателите; попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални
бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, проведени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече
от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
2
прилагат се оценки по скала BASDAI или ASDAS. При кандидатстване след първи шестмесечен курс се прилагат: оценка на 12-та седмица и оценка на 6-тия месец от началото
на лечението; при кандидатстване за пореден шестмесечен курс се прилага актуална оценка с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на
лекаря/лечебното заведение.
Задължително да се посочва актуално телесно тегло.
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

В. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ - Развитието на нежелани лекарствени реакции се потвърждава чрез представяне на
амбулаторен лист от съответния преглед или копие от уведомление към ИАЛ по реда на чл. 184 от ЗЛПХМ
гадене, главоболие, световъртеж
алергия
повишаване на артериалното налягане
тежка инфекция
хематологични (хемоглобин под 80g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 90000) и/или биохимични отклонения съобразно
фармакологичното досие на продукта
Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

1. Активна или латентна туберкулоза
2. Остър или хроничен вирусен хепатит
3. Неопластични заболявания
4. Застойна сърдечна недостатъчност ІІІ и IV функционален клас по NYHA
5. Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза
6. Множествена склероза и други болести с демиелинизация
7. Липса на терапевтичен ефект на 12-та седмица след започване на лечението
8. Бременност и лактация (с изключение на случаите, посочени в кратките характеристики на определени лекарствени продукти)
9. Прекъсване на терапията по вина на болния за период повече от 2 месеца

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..в дневна доза ……………….
специализирана комисия
.………………………................
..................................................
...................................................
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1Д

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК
АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ С RITUXIMAB
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.

Rituximab е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен ревматоиден артрит, които не се повлияват достатъчно или
имат непоносимост към други болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ), включително терапия с един или повече
видове инхибитори на тумор-некротизиращия фактор (TNF) и/или интерлевкинови инхибитори.
НЗОК заплаща започване на лечение с биологични лекарствени продукти на ЗОЛ, провеждащи диспансерно наблюдение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПЪРВИ КУРС (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ М05.1, M05.2, M05.3, M05.8
1

Сигурна диагноза – наличие на 4 и повече критерии от следните 7, съгласно Американския колеж по ревматология (ACR)
1
1987г.

сутрешна скованост, продължаваща повече от 60 минути

артрит на 3 и повече ставни зони

артрит на стави на ръцете;

симетричен артрит

ревматоидни възли

наличие на ревматоиден фактор
1

рентгенови данни за ревматоиден артрит

2

Рентгенологични изменения, потвърждаващи тежестта на патологичния процес ≥ II-ри рентгенологичен стадий на
1
ревматоиден артрит
2
Оценка по скала Disease Activity Score (DAS28) > 5,1
Неповлияване от други болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ), включително един или повече
биологични лекарствени продукти (тумор-некротизиращия фактор (TNF) и/или интерлевкинови инхибитори) или
3
непоносимост към други биологични БМАРЛ
4
Липса на изключващи критерии по т. Г

3
4

1

5

прилагат се:
„Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9);
попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, потвърждаващи активността на заболяването.
Изследванията следва да бъдат проведени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец
преди подаването на документите в съответната РЗОК.
рентгенови снимки или диск и оригинални фишове с писмена интерпретация на рентгенологичните изменения от специалист по образна диагностика.
Изследванията следва да бъдат проведени в лаборатория за образна диагностика, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не
повече от 6 месеца преди подаването на документите в съответната РЗОК.
2
прилагат се оценки по скала DAS28: необходимо е двукратно потвърждаване на показателите за поне 12 седмичен период без промяна в лечението; прилагат се и двата фиша,
удостоверяващи провеждане на оценките, с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на лекаря/лечебното заведение.
3
прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове от прегледи при специалист
ревматолог, удостоверяващи назначаване и провеждане на предхождаща терапия с отразени дози, срокове на приложение и ефективност.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
Необходимостта от допълнителни курсове трябва да се оценява 24 седмици след приключване на предшестващия курс.

МКБ M05.1, M05.2, M05.3, M05.8

1

1

Рецидив на болестта: 1

оточност на ставите (синовиален излив и/или мекотъканен оток) и сутрешна скованост – нарастване
поне с 50%

брой на болезнените и оточни стави – нарастване поне с 50%

СУЕ > 40 mm или CRP – над референтната за лабораторията стойност

2
3

Оценка по скала Disease Activity Score (DAS28) > 3,2 2
Липса на нежелани лекарствени реакции и изключващи критерии по т. В и т. Г 3

прилагат се: „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с отразена степен на повлияване на показателите; попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални
бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не
повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
2
прилагат се оценки по скала DAS28: от последните 28 дни и от 24-та седмица от началото на лечението; прилагат се и двата фиша, удостоверяващи провеждане на оценките, с
посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и печат на лекаря/лечебното заведение.
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

В. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ - Развитието на нежелани лекарствени реакции спрямо болестопроменящ антиревматичен лекарствен продукт
се потвърждава чрез представяне на амбулаторен лист от съответния преглед или копие от уведомление към ИАЛ по реда на чл. 184 от ЗЛПХМ

гадене, главоболие, световъртеж
алергия
повишаване на артериалното налягане
тежка инфекция
хематологични (хемоглобин под 80g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 90000) и/или биохимични отклонения съобразно фармакологичното
досие на продукта

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Активни, тежки инфекции
Пациенти в тежко имунокомпрометирано състояние.
Тежка сърдечна недостатъчност (клас IV NYHA)
Развитие на белези на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия
9
9
Болни с брой на неутрофилните гранулоцити < 1,5 х 10 /l и/или брой на тромбоцитите < 75 х 10 /l
Лица под 18 годишна възраст.
Липса на терапевтичен ефект (неповлияване продължителността на сутрешната скованост; персистиране на ставния оток; неповлияване броя на болезнените
и/или оточните стави; неповлияване на СУЕ и CRP)
Бременност и лактация

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..в дневна доза ……………….
специализирана комисия
.………………………................
.................................................
.................................................
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

8

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с действащите
нормативни документи – таблица 1
INN

МКБ

ДОЗА

ADALIMUMAB

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8;
M07.1, M07.2, M07.3;
M08.1, M08.3, M08.4;
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

 40 mg през седмица
 интензификация в доза 40 mg всяка седмица или 80 mg през
седмица за срок от 12 седмици, в съответствие с кратките
характеристики на лекарствените продукти за М05

ETANERCEPT

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8;
M07.1, M07.2, M07.3;
M08.1, M08.3, M08.4;
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

 50 mg един път седмично

CERTOLIZUMAB

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8;
M07.1, M07.2, M07.3;
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

GOLIMUMAB

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8;
M07.1, M07.2, M07.3;
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

 при започване на лечение – първи месец 1200 mg (на 0, 2 и 4
седмици – 2 пъти дневно по 200 mg)
 поддържаща доза – 200 mg на всеки 2 седмици
или алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици
При пациенти с Аксиален спондилоартрит след поне 1 година лечение с
трайна ремисия може да се обсъди използването на намалена
поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици.
 50 mg един път месечно

INFLIXIMAB

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8;
M07.1, M07.2, M07.3;
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

При пациенти с телесно тегло над 100 kg, при които след 3 до 4 дози от
50 mg един път месечно не се постигне задоволителен клиничен
отговор, може да се обсъди повишаване на дозата до 100 mg веднъж
месечно. При липса на терапевтичен отговор след 3 до 4 допълнителни
дози лечението се преоценява.
 при започване на лечение:
– 3 mg/kg интравенозна инфузия на 0, 2 и 6 седмици за М05
– 5 mg/kg интравенозна инфузия на 0, 2 и 6 седмици за М07
– 5 mg/kg интравенозна инфузия на 0, 2 и 6 седмици за М45
 поддържаща доза:
– 3 mg/kg интравенозна инфузия на всеки 8 седмици за М05
– 5 mg/kg интравенозна инфузия на всеки 8 седмици за М07
– 5 mg/kg интравенозна инфузия на всеки 6-8 седмици за М45
 интензификация - при недостатъчен отговор се допуска
повишаване на дозата с 1,5 mg/kg до максимална доза 7,5 mg/kg на
всеки 8 седмици или приложение в доза 3 mg/kg на всеки 4 седмици
за срок от 12 седмици, в съответствие с кратките характеристики на
лекарствените продукти за М05

TOCILIZUMAB

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8;
M08.2, M08.3, M08.4

USTEKINUMAB

M07.1, M07.2, M07.3

 при започване на лечение – първи месец 45 mg на 0 и 4 седмици
 поддържаща доза – 45 mg на всеки 12 седмици
Алтернативно, при пациенти с телесно тегло > 100 kg, може да се
използват 90 mg

M07.1, M07.2, M07.3;
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

 при започване на лечение - 150 mg на 0, 1, 2, 3 и 4 седмица
 поддържаща доза - 150 mg ежемесечно
Въз основа на клиничния отговор дозата може да се повиши до 300 mg.
Всяка доза от 300 mg се прилага като две подкожни инжекции от 150 mg.

M07.1, M07.2, M07.3

При пациенти с M07.1, M07.2, M07.3 и съпътстващ умерено тежък до
тежък плакатен псориазис*, или които не са се повлияли достатъчно от
проведената анти-TNFα терапия:
 при започване на лечение - 300 mg на 0, 1, 2, 3 и 4 седмица
 поддържаща доза - 300 mg ежемесечно 
Всяка доза от 300 mg се прилага като две подкожни инжекции от 150 mg.

M07.2, M07.3
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8

 при започване на лечение – 160 mg на седмица 0 
 поддържаща доза - 80 mg на всяка 4-та седмица
Всяка доза от 160 mg се прилага като две подкожни инжекции от 80 mg.
За пациентите с ПсА и съпътстващ умерено тежък до тежък плакатен
псориазис* препоръчителната схема при започване на лечение е
същата, както при плакатен псориазис - 160 mg на седмица 0,
последвана от 80 mg на седмица 2, 4, 6, 8, 10 и 12.

SECUKINUMAB

IXEKIZUMAB

 8 mg/kg интравенозна инфузия един път на 4 седмици (до 800 mg)
 162 mg подкожно един път седмично
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INN

МКБ

ДОЗА

GUSELKUMAB

M07.1, M07.2, M07.3

 при започване на лечение - 100 mg на седмици 0 и 4
 поддържаща доза - 100 mg на всеки 8 седмици
При пациенти с висок риск от увреждане на ставите според клиничната
преценка може да се обмисли прилагане на доза 100 mg на всеки 4
седмици.

TOFACITINIB

М05.0, M05.1, M05.3, M05.8,
M07.1, M07.2, M07.3




5 mg два пъти дневно
11 mg един път дневно

BARICITINIB

M05.0, M05.1, M05.3, M05.8



4 mg един път дневно

M05.0, M05.1,M05.3, M05.8
M07.1, M07.2, M07.3
M45.0, M45.1, M45.2, M45.3, M45.4,
M45.5, M45.6, M45.7, M45.8



15 mg един път дневно

UPADACITINIB

RITUXIMAB

М05.1, M05.2, M05.3, M05.8

 Терапевтичният курс се състои от 2 интравенозни инфузии по
1000 mg през 14 дни.

*Диагнозата се потвърждава с медицинска документация, в съответствие с критериите, посочени в Изискванията на НЗОК за
лечение на тежък псориазис.

При започване на терапия на нови болни (без предшестващо лечение с посочените в таблица № 1 INN) се
назначава лекарствения продукт/терапевтичния курс с най-голяма разходна ефективност (най-доброто
съотношение между постигане на терапевтичен резултат от прилагане на лекарствен продукт/лекарствена
терапия и разходване на средства от бюджета на НЗОК за същия продукт/терапия, при съпоставянето му с
друг/и лекарствен/и продукт/и или лекарствени терапии, представляващи терапевтични алтернативи и
заплащани напълно или частично от НЗОК), на основание чл. 23а, ал.1 от Наредба №4 от 2009г.
2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:

ИМЕ:
Таблица 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тегло

Disease Activity Score (DAS28) (М05.0, M05.1, M05.3, M05.8,
M08.2, M08.3, M08.4, M07.1, M07.2, M07.3)
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)
(M08.1, M07.1, M07.2, M07.3, M45.0, M45.1, M45.2, M45.3,
M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8)
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) (M45.0,
M45.1, M45.2, M45.3, M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8)
CRP (C - реактивен протеин)
СУЕ
ПКК/ДКК
AСАТ
AЛАТ
Холестерол (М05.0, M05.1, M05.3, M05.8, M08.1, M08.2, M08.3,
M08.4)
Триглицериди (М05.0, M05.1, M05.3, M05.8, M08.1, M08.2,
M08.3, M08.4)
Урея (M07.1, M07.2, M07.3 за Ustekinumab)
Креатинин (M07.1, M07.2, M07.3 за Ustekinumab)
Waaler Rose/RF (М05.0, M05.1, M05.3, M05.8)
Туберкулинова проба
Хепатитни маркери
Рентгенография на засегнати области/стави
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
Кожна биопсия (M07.1, M07.2, M07.3)

ЕГН
ИЗХОДНИ

НА ВСЕКИ 6 МЕСЕЦА
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* прилагат се оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, потвърждаващи активността на заболяването.
Изследванията следва да бъдат осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се
приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
** задължително се прилагат снимки или диск от образни изследвания на засегнати области/стави и оригинални фишове от
разчитането на образните изследвания. Изследванията следва да бъдат осъществени в лаборатория за образна диагностика,
сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6 месеца преди подаването на
документите в съответната РЗОК. Не е необходимо да се прилага снимка или диск от рентген на бял дроб!
*** прилага се оригинална бланка с резултат от проведена туберкулинова проба.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за
медицинските дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО" от
приложение № 7 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-54/27.04.2022 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във връзка с ал.6 от
Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила
от датата на обнародването им в „Държавен вестник“ и отменят действащите изисквания, в сила от 02.07.2021 г.
на основание Решение № РД-НС-04-69 от 11 юни 2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Информиран съм за отказ от майчинство / бащинство по време на провеждане на лечение с горепосочения
лекарствен продукт (посочени в кратките характеристики на определени лекарствени продукти).

ДА

НЕ

2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

3.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

4.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

5.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УМЕРЕН ДО ТЕЖЪК АКТИВЕН СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН
АРТРИТ, АКТИВЕН И ПРОГРЕСИРАЩ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ И ТЕЖЪК АКТИВЕН АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ С АНТИРЕВМАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АКТИВЕН ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ
С БИОЛОГИЧНИ АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ
С БИОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
(Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab)
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ,
сключили договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура № 38. Специализираните
комисии, включващи специалисти с код на специалност 39 – детска ревматология, се създават със
Заповед на директора на ЛЗ: СБАЛДБ гр. София и УМБАЛ „Св. Марина” - гр. Варна.
I.

РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на лечение

специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и
изследвания по приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на специализираната
комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ
-НЗОК
Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение

специализирана
комисия

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в
цифров индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, съгласно утвърдените Изисквания. При
първоначално кандидатстване се прилага копие на оригиналния протокол, а при кандидатстване за
продължаване на терапията в РЗОК се представят оригинали на новия и на предходния протоколи
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна
процедура № 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият протокол при започване на лечение и при смяна с друг лекарствен продукт се издават за
период до 180 дни, а всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
4. Описаният пълен комплект документи се изисква в случаите, при които е указана необходимост от решение на
Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК.

2

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ С БИОЛОГИЧНИ АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРИ БОЛНИ
ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ НА КРИТЕРИИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ С БИОЛОГИЧНИ
АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

Биологичните лекарствени продукти се прилагат като втора линия на лечение, когато първата линия е била
неуспешна или пациентът не я понася.
А. Критерии за започване на първи курс (задължителни са всички критерии)
1

2

3

4
1

МКБ M08.1

1МКБ M08.2

МКБ M08.3

МКБ M08.4

Сигурна диагноза
(ILAR 1997):

артрит и ентезит
или

артрит или ентезит
с най-малко 2 от
следните критерии:
- болка в
сакроилиачна
става и/или
лумбосакрална
болка
- наличие на HLA
B27 антиген
- начало на
артрит при
момчета над 6
годишна
възраст
- остър преден
увеит
- анамнеза за
спондилоартро
патия при
родственици от
първа
генерация 1
Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
> 3,8 2
Неповлияване от MTX
и/или Сулфасалазин в
оптимални курсове и
дози за 6 месечен
3
период

Сигурна диагноза
(ILAR 1997):

артрит в една или
повече стави

съпътстваща или
предхождаща
ежедневна
температура в
продължение на 2
седмици

заедно с един или
повече от следните
критерии:
- преходен
(нефиксиран)
еритемен
обрив;
- хепатомегалия
- спленомегалия
- аденопатия
1
- серозит

Сигурна диагноза
(ILAR 1997):
RF негативен

артрит в 5 или
повече стави през
първите 6 месеца
на заболяването

тест за RF –
негативен
RF позитивен

артрит в 5 или
повече стави през
първите 6 месеца
на заболяването

позитивни 2 или
повече теста за RF
в интервал от 3
месеца през
1
първите 6 месеца

Сигурна диагноза (ILAR
1997):

артрит, засягащ една
до 4 стави през
първите 6 месеца на
заболяването

персистиращ – засяга
не повече от 4 стави

разширен – засяга
повече от 4 стави след
първите 6 месеца на
заболяването 1

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
2
> 3,8
Неповлияване от
НСПВС и
глюкокортикостероиди в
оптимални курсове и
дози за 6 месечен
период* 3
Липса на изключващи
критерии по точка В 4

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
> 3,8 2
Неповлияване от MTX
и/или Сулфасалазин в
оптимални курсове и
дози за 6 месечен
3
период

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
2
> 3,8
Неповлияване от MTX
и/или Сулфасалазин в
оптимални курсове и дози
за 6 месечен период 3

Липса на изключващи
критерии по точка В 4

Липса на изключващи
критерии по точка В 4

Липса на изключващи
критерии по точка В 4

„Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с потвърдена диагноза; попълнена таблица 2 от приложение 2 и оригинални бланки или заверени
копия от лабораторни изследвания, потвърждаващи активността на заболяването. Изследванията следва да бъдат проведени в лаборатория, сключила
договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК. При
наличие на хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза ИЗ с №
2
прилага се оценка по скала съответно JADAS 27 - необходимо е двукратно потвърждаване и на показателите за поне 12 седмичен период без промяна в
лечението, прилагат се и двата фиша удостоверяващи провеждане на оценката
3
прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове от прегледи при
специалист детски ревматолог, удостоверяващи назначаване и провеждане на предхождаща базисна терапия с отразени дози, срокове на приложение и
ефективност.
*Само за M08.2 преценката за продължителността на прилаганото лечение е в зависимост от тежестта на заболяването и терапевтичния отговор!
Задължително да се посочва актуално телесно тегло!
4
удостоверява се с подписи на специализираната комисия в приложение 1 на настоящите изисквания

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..в дневна доза ……………….
специализирана комисия

.………………………................
..................................................
...................................................
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ЛИСТ НА КРИТЕРИИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЮВЕНИЛЕН АРТРИТ С БИОЛОГИЧНИ
АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ЕГН

Име:

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.
Забележка: Болните следва да бъдат мониторирани на 12-та седмица от началото на лечението:

при кандидатстване за продължаване на лечението след завършен първи шестмесечен курс се осъществява нова оценка и задължително
се представя медицинската документация от прегледа на 12-та седмица

Б. Критерии за продължаване на лечението (задължителни са всички критерии)
МКБ M08.1

МКБ M08.2

МКБ M08.3

МКБ M08.4

Повлияване на
показателите:

оточност на ставите
(синовиален излив
и/или мекотъканен
оток) – намаляване
с поне 50%

брой на
болезнените и
оточни стави –
намаляване с поне
50%

СУЕ – под 40мм или
CRP в референтни
граници
1

болка в гърба

Повлияване на
показателите:

нормализиране на
температурата

липса на ставномускулна болка и
скованост

СУЕ – под 40 мм или
CRP в референтни
1
граници

Повлияване на
показателите:

оточност на ставите
(синовиален излив
и/или мекотъканен оток)
– намаляване с поне
50%

брой на болезнените и
оточни стави –
намаляване с поне 50%

СУЕ – под 40 мм или
CRP в референтни
1
граници

Повлияване на
показателите:

оточност на ставите
(синовиален излив
и/или мекотъканен
оток) – намаляване с
поне 50%

брой на болезнените и
оточни стави –
намаляване с поне 50%

СУЕ – под 40 мм или
CRP в референтни
1
граници

2

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
2
≤ 3,8

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
2
≤ 3,8

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
2
≤ 3,8

3

Липса на изключващи
3
критерии по точка В

Липса на изключващи
3
критерии по точка В

Липса на изключващи
3
критерии по точка В

1

1

Disease Activity Score JIA (JADAS 27)
2
≤ 3,8
Липса на изключващи
3
критерии по точка В

прилагат се: „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) с отразена степен на повлияване на показателите; попълнена таблица 2 от приложение
2 и оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на
изследванията се приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК. При наличие на хоспитализация с давност до
1 мес. преди кандидатстването, се прилага епикриза ИЗ с №. Задължително да се посочва актуално телесно тегло!
2
прилага се оценка по скала съответно JADAS 27 При кандидатстване след първи шестмесечен курс се прилага оценка на 12-та седмица.
При кандидатстване за пореден шестмесечен курс се прилага актуална оценка с посочена дата на провеждане, подпис на специалиста, извършил оценката и
печат на лекаря/лечебното заведение.
3
удостоверява се с подписи на специализираната комисия в приложение 1 на настоящите изисквания и се попълва таблица 1

Таблица 1 Нежелани лекарствени реакции

гадене, главоболие, световъртеж
алергия
повишаване на артериалното налягане
тежка инфекция
хематологични (хемоглобин под 80g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 90000) и/или биохимични отклонения
съобразно фармакологичното досие на продукта

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. Бременност и лактация
2. Активна или латентна туберкулоза
3. Остър или хроничен вирусен хепатит ( хепатитни маркери)
4. Неопластични заболявания
5. Застойна сърдечна недостатъчност
6. Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза (ПКК с ДКК, при необходимост консултация от хематолог),
7.
8.
9.

лимфом
Множествена склероза и други болести с демиелинизация
Липса на терапевтичен ефект на 12-та седмица след започване на лечението (неповлияване продължителността на
сутрешната скованост; персистиране на ставния оток; неповлияване броя на болезнените и/или оточните стави; неповлияване
на СУЕ и CRP)
Прекъсване на терапията по вина на болния за период повече от 2 месеца

Отговаря на критериите за лечение с ………………………………..в дневна доза ……………….
специализирана комисия

.………………………................
..................................................
...................................................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
ДОЗА
INN
МКБ
2-18 години:
М08.1
 0,4 мг/кг (до максимум 25 мг на доза), готов разтвор (25 мг в 1 мл),
ETANERCEPT
М08.3
прилага се два пъти седмично подкожно с интервал от 3 - 4 дни
М08.4
между дозите

ADALIMUMAB

TOCILIZUMAB

М08.1
М08.3
М08.4
М08.2

2-18 години:
 10 кг до < 30 кг - 20 мг, прилага се подкожно през седмица

≥ 30 кг - 40 мг, прилага се подкожно през седмица
2-18 години:



М08.3
М08.4




12 мг/кг веднъж на 2 седмици при пациенти с тегло под 30 кг във
венозна инфузия с натриев хлорид (0,9%) до 50 мл
8 мг/кг веднъж на две седмици при деца с тегло над 30 кг във венозна
инфузия с натриев хлорид (0,9%) до 100 мл
10 мг/кг веднъж на всеки 4 седмици при пациенти с тегло под 30 кг във
венозна инфузия с натриев хлорид (0,9%) до 50 мл
8 мг/кг веднъж на всеки 4 седмици при пациенти с тегло над 30 кг във
венозна инфузия с натриев хлорид (0,9%) до 100 мл

1-18 години (М08.2)
 162 мг подкожно веднъж седмично при пациенти с тегло по-голямо
или равно на 30 кг
 162 мг подкожно веднъж на всеки 2 седмици при пациенти с тегло под
30кг
(Прилага се при пациенти с минимално телесно тегло 10 кг.)
2-18 години (М08.3, М08.4)
 162 мг подкожно веднъж на всеки 2 седмици при пациенти с тегло поголямо или равно на 30кг
 162 мг подкожно веднъж на всеки 3 седмици при пациенти с тегло под
30 кг
2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:

ИМЕ:

ЕГН

Таблица 2
ИЗСЛЕДВАНИЯ*

Тегло

Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS 27)
CRP (C - реактивен протеин)
СУЕ
ПКК/ДКК
AСАТ
AЛАТ
Туберкулинова проба***
Хепатитни маркери
Рентгенография на гръден кош и бял дроб**

ИЗХОДНИ












НА ВСЕКИ 6 МЕСЕЦА








-

* прилагат се оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, потвърждаващи активността на заболяването.
Изследванията следва да бъдат осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследванията се приема
срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК.
** задължително се прилага бланка от разчитане на образното изследване. Не е необходимо да се прилага снимка или диск от рентген
на бял дроб!
*** прилага се оригинална бланка с резултат от проведена туберкулинова проба или резултат от друго изследване, изключващо
наличие на туберкулозна инфекция .
Забележка: НЗОК заплаща домашно лечение с биологични антиревматични лекарствени продукти до трайна клинична ремисия
на болестта.
Определение за трайна клинична ремисия, съгласно препоръките на EULAR за ювенилен артрит: липса на активен артрит;
липса на повишена температура, обрив, серозит, спленомгалия или генерализирана лимфаденопатия; липса на активен увеит; СУЕ и CRP
в референтни граници за съответната лаборатория.
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II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на план
на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по
реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален рамков договор за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за 2020-2022г. (обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и
предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението,
съхранява втори екземпляр на протокола/и, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на
настоящите изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-54/27.04.2022 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във връзка с ал.6 от
Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила
от датата на обнародването им в „Държавен вестник“ и отменят действащите изисквания, в сила от 15 април
2020г. на основание решение № РД-НС-04-36/06.04.2020г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като

се

запознах

с

цялата

ми

предоставена

информация

и

целта

на

лечението

с

лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Информиран съм за отказ от майчинство / бащинство по време на провеждане на лечение с горепосочения
лекарствен продукт.

ДА
2.
3.

НЕ

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

4.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

5.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСУЛИНОВО ЛЕЧЕНИЕ
НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

С Т Р.
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСУЛИНОВО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Протоколът се издава от специалисти с код на специалност 05 (ендокринология и болести на
обмяната) и 34 (детска ендокринология и болести на обмяната), работещи по договор с НЗОК или от
специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК.
Специализираните комисии се създават със Заповед на директора на лечебното заведение (ЛЗ) –
клиника/отделение по ендокринология.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за продължаване на терапията с аналогови инсулини
специалист, сключил
договор с НЗОК

“Протокол
за
предписване
на
лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка в
РЗОК

Протоколи за започване на терапия с аналогови инсулини при:

преминаване от конвенционални инсулини към аналогови инсулини

смяна на един от прилаганите конвенционални инсулини с аналогов при запазване на другия прилаган
конвенционален инсулин

смяна на един с друг аналогов инсулин

смяна на един вид аналогова схема с друг вид аналогова схема

специалист, сключил
договор с НЗОК
или
специализирана комисия

Амбулаторен
лист
с
всички
необходими
изследвания съобразно таблица 1 (приложение 2)
Попълнено и подписано приложение 1/ 1А
“Протокол
за
предписване
на
лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Решение на специализирана комисия с ясна
медицинска мотивация за необходимостта от
започване на терапия с аналогови инсулини
Епикриза от ЛЗБП с всички необходими
изследвания съобразно таблица 1 (приложение 2)
Попълнено и подписано приложение 1/1А
“Протокол
за
предписване
на
лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ–НЗОК

Комисия за
експертизи в
РЗОК
Заверка в
РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК.
1.2 Попълнено и подписано приложение 1/ 1А – съответно на лечението, за което се кандидатства.
Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс медицинска документация,
удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2 с
давност до един месец преди кандидатстването.
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
лекаря специалист за срок до 365 дни. При необходимост от експертиза от Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО,
РЗОК изпраща в НЗОК копие на протокола.
1.5 Амбулаторен лист от специалист, сключил договор с НЗОК / Решение на специализирана комисия от
лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на план на лечение и
проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по
реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
1.7 Приложение 4 - попълнено от ЗОЛ и заверено с подпис и печат на ендокринолога
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. До получаване на решение от комисията в РЗОК, ЗОЛ продължава лечение с лекарствен/и продукт/и, с
които е провеждал лечението до подаване на заявителните документите в РЗОК.
4. Описаният пълен комплект документи се изисква в случаите, при които е указана необходимост от
решение на комисия за експертизи в РЗОК. При заверка в РЗОК се представя протокола и копие от
амбулаторния лист от последния преглед при специалист.
5. Протоколите се издават за период до 365 дни.
При пациенти с назначена терапия в чужбина да се представят медицински документи с давност до
180 дни преди кандидатстване.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АНАЛОГОВИ ИНСУЛИНИ
ПРИ БОЛНИ НАД 18 ГОДИНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите, е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение

При захарен диабет тип 1 средство на избор е интензифицираното базално-болусно лечение с
бързодействащ инсулин преди всяко хранене и NPH инсулин, освен в случаите когато: пациентът не желае
провеждане на интензифицирано лечение; гъвкавостта в ежедневието не е от значение; при висок остатъчен
секреторен капацитет на бета клетките.

.






Критерии за започване на лечение с аналогови инсулини - ЗОЛ следва да са провели поне 6 месечно
лечение с конвенционални инсулини. При преминаване към аналог НЗОК заплаща обща доза,
съответстваща на използваната до момента. При необходимост от започване с по-висока доза да
се представи задълбочена медицинска аргументация за това.
При диагностициран захарен диабет по време на бременност не се налага 6 месечно лечение с
конвенционални инсулини, допуска се започване на лечение с аналогови инсулини.
При бременност не се налага експертиза при преминаване от бързодействащ аналогов инсулин
Insulin glulisine на друг бързодействащ аналогов инсулин Insulin Lispo или Insulin Aspart и от
базален аналогов инсулин Insulin glargine и Insulin degludec към базален аналогов инсулин Insulin
detemir.

А. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИН НА
БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ ИЛИ ОТ ЕДИН БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ
(необходимо е наличие на поне два от критериите)
1

1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%)

2

Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии с конвенционален
бързодействащ инсулин или с прилагания бързодействащ аналог (удостоверено с кръвно-захарен
профил) 2

3

Чести дневни хипогликемии 3

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от кръвно-захарен профил с поне три измерени кръвни захари с посочени часове на изследванията (от
които едното изследване задължително да е 2 часа след хранене) с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в
случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на
лабораторни бланки)
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНА ИНСУЛИНОВА СМЕС НА ИНСУЛИНОВА
АНАЛОГОВА СМЕС ИЛИ ОТ ЕДНА АНАЛОГОВА СМЕС НА ДРУГА (задължителен е критерий 2 плюс поне
един от останалите критерии)
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1

2

Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии с конвенционални инсулинови
смеси или с прилаганата инсулинова аналогова смес 2

3

Наличие на чести хипогликемии (дневни/нощни) 3

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
оригинална бланка от кръвно-захарен профил с поне три измерени кръвни захари с посочени часове на изследванията (от
които едното изследване задължително да е 2 часа след хранене) с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в
случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на
лабораторни бланки)
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)
2

3
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В. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН НА БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ
АНАЛОГ ИЛИ ОТ ЕДИН БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ В РАМКИТЕ НА ИНТЕЗИФИЦИРАНО
ИНСУЛИНОВО ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на поне два от критериите):
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5 %) 1

2

Кръвна захар сутрин на гладно над 10.0 mmol/l 2

3

Наличие на нощни хипогликемии 3

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с
подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди
кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Г. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЕДИН ВИД АНАЛОГОВА СХЕМА НА ДРУГ ВИД АНАЛОГОВА
СХЕМА (необходимо е наличие на поне един от критериите):
Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5 %) и липса на промяна на HbA1c, или повишение на
HbA1c или снижение на HbA1c с под 0.5% след проведено 6 месечно лечение с предходната
1
аналогова схема
2
2 Наличие на чести хипогликемии (дневни/нощни)
1
оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуално с
1

давност до 1 месец преди кандидатстване и от предходната аналогова схема през последните 6 месеца (в случай, че
актуалното изследване е вписано в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6
месеца е вписано в епикриза, не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
2
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Отговаря на критериите за лечението с

…………………………….в дневна доза
подпис на специалиста:............................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АНАЛОГОВИ ИНСУЛИНИ
ПРИ ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите, е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

При захарен диабет при деца до 18 години средство на избор е интензифицираното базално-болусно
лечение с бързодействащ инсулин преди всяко хранене и NPH инсулин.
А. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИН НА
БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ ИЛИ ОТ ЕДИН БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ
(необходимо е наличие на поне един от критериите)
1

Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии
бързодействащ инсулин 1 (удостоверено с кръвно-захарен профил)

2

Наличие на чести хипогликемии 2

с

конвенционален

1

оригинална бланка от изследван кръвно-захарен профил или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до
1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки).
2
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4 на настоящите изисквания)

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНА ИНСУЛИНОВА СМЕС НА ИНСУЛИНОВА
АНАЛОГОВА СМЕС ИЛИ ОТ ЕДНА АНАЛОГОВА СМЕС НА ДРУГА (необходимо е наличие на поне един от
критериите)
1

Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии с конвенционални инсулинови
смеси 1 (удостоверено с кръвно-захарен профил)

2

Наличие на чести хипогликемии 2

1

оригинална бланка от изследван кръвно-захарен профил или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до
1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки).
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4 на настоящите изисквания)

2

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН НА БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ
АНАЛОГ ИЛИ ОТ ЕДИН БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ В РАМКИТЕ НА ИНТЕЗИФИЦИРАНО
ИНСУЛИНОВО ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на поне един от критериите):
1

Кръвна захар сутрин на гладно над 10.0 mmol/l 1

2

Наличие на нощни хипогликемии 2

1

оригинална бланка от изследван кръвно-захарен профил или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до
1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки).
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4 на настоящите изисквания)

2

Г. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЕДИН ВИД АНАЛОГОВА СХЕМА НА ДРУГ ВИД АНАЛОГОВА
СХЕМА (необходимо е наличието и на двата критерия):
1

Лош метаболитен контрол след проведено 6 месечно лечение с предходната аналогова схема
(удостоверено с кръвно-захарен профил)

2

Наличие на чести хипогликемии (дневни/нощни) 2

1

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
2
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Отговаря на критериите за лечението с

…………………………….в дневна доза
подпис на специалиста:.............................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в
съответствие с действащите нормативни документи.
DDD по СЗО/ Терапевтичен курс – 40IU
Дозировката трябва да се определя от лекар съобразно нуждите на пациента и се съобразява с вида на инсулина,
скоростта на настъпване на ефекта и продължителността на действието.

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ - съгласно кратките характеристики на лекарствените продукти
Таблица 1
INN
INSULIN
HUMAN

възрастови ограничения

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ *

КОНТРОЛ – на 6 месеца *

кръвно-захарен профил

кръвно-захарен профил

INSULIN
LISPRO

100 IU/ml – за деца и възрастни за
бързодействащ; не се прилага при лица под
12 години за микстура
200 IU/ml - не се прилага при лица под 18
години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
ASPART

не се прилага при лица под 1 година – за
бързодействащ; не се прилага при лица под
10 години – за микстура

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
GLULISINE

не се прилага при лица под 6 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
GLARGINE

100 IU/ml - не се прилага при лица под 2
години
300 IU/ml - не се прилага при лица под 6
години

INSULIN
DETEMIR

не се прилага при лица под 1 година

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
DEGLUDEC

не се прилага при лица под 1 година

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
DEGLUDEC
HbA1c oт лаборатория,
HbA1c oт лаборатория,
AND
не се прилага при лица под 18 години
кръвно-захарен профил кръвно-захарен профил
INSULIN
ASPART
* Посочените изследвания са задължителни за лица над 18 години; за деца до 18 години се представя само
кръвно-захарен профил. Представят се на оригинална лабораторна бланка или заверено копие. В случай, че са
вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстване не е необходимо представянето на лабораторни
бланки.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на
издаване на протокола от специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения,
съгласно кратката характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на
продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на
продукта..
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда
на чл. 184 от ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация при
кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгл. чл. 218 Б, т. 1 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от
23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и
6
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Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.), на ЗОЛ, на които са
издавани протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се прилагат всички необходими
документи като: амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият екземпляр от издадените
протоколи, копия от епикризи, копия от решения по АПр. №38, които са основание за издаване на
протокол, всички изискващи се изследвания, копие от приложение 1 на настоящите изисквания
попълнено по съответната точка, подписано от специалиста, издал протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура №
38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО на основание чл.53, ал.1,
т.3 и чл.309 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за
медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на
ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и
копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от
членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-0454/27.04.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание
чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника за устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата на обнародването им в
„Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 1 април 2021 г. на основание
решение № РД-НС-04-37/19.03.2021 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................

Аз долуподписаният/ата
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............
след като се запознах с цялата ми предоставена информация
продукт..............................................................................................................

и целта на лечението с лекарствения
и след като получих изчерпателни

отговори на поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго
внушение назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар
и РЗОК и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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през нощта

преди лягане

22ч.

2 часа след
вечеря

19ч.

преди вечеря

12ч.

2 часа след обяд

7ч.

преди обяд

лекарствен/и
продукти

НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР

2 часа след
закуска

дата

ЕГН
ИНСУЛИНОВИ ДОЗИ

преди закуска

Име:
ДНЕВНИК ЗА
САМОКОНТРОЛ

забележка

Необходимо е да се отбелязва всяка промяна в дозата и/ или вида на инсулина.
В колона „забележка” се вписват всички състояния, които могат да повлияят на резултатите от тестовете (заболявания,
промени в диетата, стресови ситуации, необичайно натоварване и др.)
Нанасят се данните от проведените измервания на кръвната захар, като са задължителни поне десет измервания на
кръвната захар през последния месец преди кандидатстването.

Дневникът за самоконтрол е заверен от:

подпис на специалиста:........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

тел: +359 2 9659301
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Протоколът се издава от специалисти с код на специалност 05 (ендокринология и болести на обмяната) и 34
(детска ендокринология и болести на обмяната), работещи по договор с НЗОК или от специализирана комисия в
лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК. Специализираните комисии се създават със
Заповед на директора на лечебното заведение (ЛЗ) – клиника/отделение по ендокринология.

I. 1. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ - ИНКРЕТИН БАЗИРАНА ТЕРАПИЯ И ТЕРАПИЯ С SGLT2
ИНХИБИТОРИ

Протоколи за започване на терапията

специалист, сключил
договор с НЗОК

или

специализирана
комисия

Амбулаторен лист от последния преглед/ или епикриза от
ЛЗБП с приложени всички необходими показатели и
изследвания по приложение 2
Попълнено и подписано приложение 1 (1А, 1Б или 1В) – лист
за определяне на критериите с всички необходими изследвания
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска
мотивация (задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии)
Епикриза от ЛЗБП, съдържаща всички необходими
показатели и изследвания по приложение 2 или приложени
всички необходими показатели по приложение 2
 Попълнено и подписано приложение 1 (1А, 1Б или 1В) –
лист за определяне на критериите с всички необходими
изследвания
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ –НЗОК

Комисия за
експертизи в
РЗОК
Заверка на
протокола в
РЗОК

Протоколи за продължаване на терапията

специалист, сключил
договор с НЗОК
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

или

Заверка на
протокола в
РЗОК

специализирана
комисия

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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I. 2. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ – ЛЕЧЕНИЕ С АНАЛОГОВИ ИНСУЛИНИ

Протоколи за продължаване на терапията с аналогови инсулини
Протоколи за продължаване на терапията с фиксирана комбинация инкретинав миметик с базален инсулинов
аналог (Insulin degludec, Liraglutide и Insulin glargine, Lixisenatide)

специалист, сключил
договор с НЗОК
или

“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка в
РЗОК

специализирана комисия

Протоколи за започване на терапия с аналогови инсулини при:

преминаване от конвенционални инсулини към аналогови инсулини

смяна на един от прилаганите конвенционални инсулини с аналогов при запазване на другия прилаган
конвенционален инсулин

смяна на един с друг аналогов инсулин

смяна на аналогови инсулини от един вид аналогова схема с друг вид аналогова схема
Протоколи за провеждане на терапия с фиксирана комбинация инкретинав миметик с базален инсулинов
аналог (Insulin degludec, Liraglutide и Insulin glargine, Lixisenatide)

за започване на терапия с фиксирана комбинация инкретинав миметик с базален инсулинов аналог (Insulin
degludec, Liraglutide и Insulin glargine, Lixisenatide)

смяна на терапия от фиксирана комбинация инкретинов миметик с базален инсулинов аналог (Insulin
degludec, Liraglutide и Insulin glargine, Lixisenatide) на лечение с инсулинови аналози

специалист, сключил
договор с НЗОК
или

специализирана комисия

II.

Амбулаторен лист с всички необходими изследвания
съобразно таблица 2 (приложение 2)
Попълнено и подписано приложение 1Г
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Решение на специализирана комисия с ясна
медицинска мотивация за необходимостта от започване
на терапия с аналогови инсулини
Епикриза от ЛЗБП с всички необходими изследвания
съобразно таблица 2 (приложение 2)
Попълнено и подписано приложение 1Г
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ–НЗОК

Комисия за
експертизи в
РЗОК
Заверка в
РЗОК

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК.
1.2 Попълнено и подписано приложение 1 – съответно на лечението, за което се кандидатства. Попълва се по
съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един
от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2 с давност до
един месец преди кандидатстването.
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от лекаря
специалист за срок до 365 дни. При необходимост от експертиза от Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, РЗОК изпраща в
НЗОК копие на протокола.
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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1.5 Амбулаторен лист от специалист, сключил договор с НЗОК / Решение на специализирана комисия от лечебно
заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
1.7 Приложение 4 - попълнено от ЗОЛ и заверено с подпис и печат на ендокринолога
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. До получаване на решение от комисията в РЗОК ЗОЛ продължава лечение с лекарствен/и продукт/и, с които е
провеждал лечението до момента на подаване на молбата и документите в РЗОК.
4. Описаният пълен комплект документи се изисква в случаите, при които е указана необходимост от решение на
Комисия за експертизи в РЗОК. При заверка в РЗОК се представя протокола и копие от амбулаторния лист от
последния преглед при специалист.
5. Първият протокол при започване на лечение и при смяна с друг лекарствен продукт се издава за срок до 180
дни, а всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С DPP- 4 ИНХИБИТОРИ ПРИ БОЛНИ
СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С DPP- 4 ИНХИБИТОР (ситаглиптин, вилдаглиптин и
линаглиптин) ПРИ МОНОТЕРАПИЯ С МЕТФОРМИН; ПРИ МОНОТЕРАПИЯ СЪС СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ ИЛИ ПРИ
КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ СЪС СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ И МЕТФОРМИН (необходимо е наличие на всички
критерии):
1

1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,0%)

2

Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
прилагана за последните 3 месеца 2,3

3

Липса на изключващи критерии по т. Е

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с
подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването
не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, предхождаща терапия,
отразено тегло и ИТМ, както и възникнали НЛР
2

Б. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С DPP- 4 ИНХИБИТОР (ситаглиптин, вилдаглиптин и
линаглиптин) ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТЕРАПИЯ СЪС SGLT2 ИНХИБИТОР ИЛИ С ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК
(необходимо е наличие на всички критерии):
1
1 Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%)
Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2
прилагана за последните 6 месеца 2,3
3 Липса на изключващи критерии по т. Е
1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с
подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването
не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, предхождаща терапия,
отразено тегло и ИТМ, както и възникнали НЛР
2

В. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ – ДОБАВЯНЕ НА БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ
ИНСУЛИН КЪМ ПРИЛАГАН ДО МОМЕНТА DPP- 4 ИНХИБИТОР (ситаглиптин, вилдаглиптин и линаглиптин)
(необходимо е наличие на всички критерии):
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и повишение на HbA1c, след проведено 6 месечно лечение с
предходната терапевтична схема, доказано oт лаборатория 1

2

Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2,3
прилагана за последните 6 месеца

3

Липса на хипогликемии

4

Липса на изключващи критерии по т. Е

3

1

оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуални с давност до
един месец преди кандидатстване и от предходната терапия преди 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо
представянето на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от поне един изследван кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на
изследванията с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди
кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, отразено тегло и ИТМ,
данни за протичането на заболяването след започване на лечението (липсата на хипогликемии, актуалното тегло след шестмесечно
лечение, както и изходното тегло); задължително се отразява поредността на продължението на провежданото до момента лечение
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Г. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ – ДОБАВЯНЕ НА DPP- 4 ИНХИБИТОР
(ситаглиптин, вилдаглиптин и линаглиптин) КЪМ ПРИЛАГАН ДО МОМЕНТА БАЗАЛЕН ИНСУЛИН (необходимо е
наличие на всички критерии):
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и повишение на HbA1c, след проведено 6 месечно лечение с
1
предходната терапевтична схема, доказано oт лаборатория

2

Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
прилагана за последните 6 месеца 2,3

3

Липса на хипогликемии

4

Липса на изключващи критерии по т. Е

3

1

оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуални с давност до
един месец преди кандидатстване и от предходната терапия преди 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо
представянето на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от поне един изследван кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на
изследванията с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди
кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, отразено тегло и ИТМ,
данни за протичането на заболяването след започване на лечението (липсата на хипогликемии, актуалното тегло след шестмесечно
лечение, както и изходното тегло); задължително се отразява поредността на продължението на провежданото до момента лечение

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С DPP- 4 ИНХИБИТОР (ситаглиптин, вилдаглиптин и
линаглиптин) - (необходимо е наличие на всички критерии):
Благоприятен ефект след шестмесечно лечение, удостоверен с намаляване на HbA1c от лаборатория с
1 поне 0,5% при първо продължение и снижение/задържане или повишение с до 0,5% (еднократно) при
следващо продължение (при постигане на HbA1c < 7,0% този критерий не важи)
2

Липса на увеличение на телесното тегло

3

Липса на хипогликемии

4

Липса на изключващи критерии по т. Е

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Болни със захарен диабет тип 1
Лица под 18 годишна възраст
Бременност и лактация
Болни със захарен диабет тип 2, които се нуждаят от интензифицирано инсулиново лечение
Комбинирано лечение на инкретин-базирана терапия с меглитиниди или инхибитори на алфаглюкозидазата
Сериозни странични реакции от лечението
Системно неспазване на лечебната схема по вина на болния, с прекъсване повече от 3 месеца
Стойности на ASAT или ALAT трикратно над горна референтна граница (за вилдаглиптин)

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалиста в настоящото приложение.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………

в дневна доза

………………….

подпис на специалиста:........................................

* При започване на лечение с комбинирани лекарствени продукти: DPP- 4 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН
или DPP- 4 ИНХИБИТОР С SGLT2 ИНХИБИТОР, в случаите на комбинация с МЕТФОРМИН и/или
СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ/БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН е задължително спазването на съответните
критерии от Изискванията на НЗОК*. Основанията за започване на съответната терапия се отразяват в
амбулаторен лист от специалист или епикриза от хоспитализация на ЗОЛ. Не се налага издаване на
протокол и попълване на документация по процедурата за експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО; не се
налага предоставяне на документация за разглеждане от експертната комисия в РЗОК.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
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При продължаване на лечение след проведена поне 6 месечна терапия с комбинирани лекарствени
продукти: DPP- 4 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или DPP- 4 ИНХИБИТОР С SGLT2 ИНХИБИТОР, в
случаите на комбинация с МЕТФОРМИН и/или СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ/БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ
ИНСУЛИН се изисква задължителна оценка на ефективността, съобразно критериите за продължаване
на лечение със съответните монопродукти DPP- 4 ИНХИБИТОР или SGLT2 ИНХИБИТОР. При всички
пациенти на лечение с комбинирани лекарствени продукти: DPP- 4 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или
DPP- 4 ИНХИБИТОР С SGLT2 ИНХИБИТОР е задължително изследване на HbA1c* на 6 месеца за оценка
на ефективността на терапията. При повишение на HbA1c се изисква консултация със специалист за
преоценка на терапевтичното поведение.
В случаите на провеждана терапия с базален инсулин се започва/продължава лечение с комбинирани

лекарствени продукти: DPP- 4 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или DPP- 4 ИНХИБИТОР С SGLT2
ИНХИБИТОР при задължително спазване на съответните критерии от Изискванията на НЗОК.

*При започване и продължаване на терапия с комбинирани лекарствени продукти: DPP- 4 ИНХИБИТОР
С МЕТФОРМИН или DPP- 4 ИНХИБИТОР С SGLT2 ИНХИБИТОР се изисква изследване на HbA1c,
независимо от използвания метод.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
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Име:

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С SGLT2 ИНХИБИТОРИ ПРИ БОЛНИ
СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С SGLT2 ИНХИБИТОРИ (дапаглифлозин, канаглифлозин и
емпаглифлозин) ПРИ МОНОТЕРАПИЯ С МЕТФОРМИН; ПРИ МОНОТЕРАПИЯ СЪС СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ; ПРИ
КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ СЪС СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ И МЕТФОРМИН (необходимо е наличие на всички
критерии):
1

1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,0%)

2

Невъзможност за адекватна компенсация* въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
прилагана за последните 3 месеца 2,3

3

Липса на изключващи критерии по т. Е

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, предхождаща терапия,
отразено тегло и ИТМ, както и възникнали НЛР
*Критерий 2 не е задължителен в случаите на:
- за емпаглифлозин и канаглифлозин - в случаите на доказано сърдечно-съдово заболяване - прекаран миокарден инфаркт, проведена
интервенционална процедура с поставяне на стент или байпас, мозъчно-съдова болест (инсулт), периферна съдова болест, удостоверено с
епикриза с № на ИЗ;
- за емпаглифлозин, канаглифлозин и дапаглифлозин - в случаите на доказана сърдечна недостатъчност, удостоверена с епикриза или
амбулаторен лист от кардиолог, съобразно кратките характеристики на лекарствените продукти;
- за дапаглифлозин - в случаите на доказана бъбречна недостатъчност с умерена степен на бъбречно увреждане (GFR под 60 ml/min).

Б. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С SGLT2 ИНХИБИТОРИ (дапаглифлозин, канаглифлозин и
емпаглифлозин) ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТЕРАПИЯ С DPP- 4 ИНХИБИТОР ИЛИ С ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК
(необходимо е наличие на всички критерии):
1
1 Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%)
Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2
прилагана за последните 6 месеца 2,3
3 Липса на изключващи критерии по т. Е
1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, предхождаща терапия,
отразено тегло и ИТМ, както и възникнали НЛР

В. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ - ДОБАВЯНЕ НА БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН
КЪМ ПРИЛАГАН ДО МОМЕНТА SGLT2 ИНХИБИТОР (дапаглифлозин, канаглифлозин и емпаглифлозин) (необходимо е
наличие на всички критерии):
Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и повишение на HbA1c, след проведено 6 месечно лечение с
1
предходната терапевтична схема, доказано oт лаборатория 1
Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2
прилагана за последните 6 месеца 2,3
3 Липса на хипогликемии 3
4 Липса на изключващи критерии по т. Е
1
оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуални с давност до

един месец преди кандидатстване и от предходната терапия преди 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо представянето
на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от поне един изследван кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на
изследванията с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди
кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, отразено тегло и ИТМ,
данни за протичането на заболяването след започване на лечението (липсата на хипогликемии, актуалното тегло след шестмесечно
лечение, както и изходното тегло); задължително се отразява поредността на продължението на провежданото до момента лечение

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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Г. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ - ДОБАВЯНЕ НА SGLT2 ИНХИБИТОР
(дапаглифлозин, канаглифлозин и емпаглифлозин) КЪМ ПРИЛАГАН ДО МОМЕНТА БАЗАЛЕН ИНСУЛИН (необходимо
е наличие на всички критерии):
Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и повишение на HbA1c, след проведено 6 месечно лечение с
1
предходната терапевтична схема, доказано oт лаборатория 1
Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2
прилагана за последните 6 месеца 2,3
3
3 Липса на хипогликемии
4 Липса на изключващи критерии по т. Е
1
оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуални с давност до
един месец преди кандидатстване и от предходната терапия преди 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо представянето
на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от поне един изследван кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на
изследванията с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди
кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, отразено тегло и ИТМ,
данни за протичането на заболяването след започване на лечението (липсата на хипогликемии, актуалното тегло след шестмесечно
лечение, както и изходното тегло); задължително се отразява поредността на продължението на провежданото до момента лечение

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С SGLT2 ИНХИБИТОРИ (дапаглифлозин, канаглифлозин и
емпаглифлозин) (необходимо е наличие на всички критерии):
Благоприятен ефект след шестмесечно лечение, удостоверен с намаляване на HbA1c oт лаборатория с
1 поне 0,5% при първо продължение и снижение/задържане или повишение с до 0,5% (еднократно) при
следващо продължение (при постигане на HbA1c < 7,0% този критерий не важи)
2 Липса на увеличение на телесното тегло
3 Липса на хипогликемии
4

Липса на изключващи критерии по т. Е

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Болни със захарен диабет тип 1
Лица под 18 и над 75 годишна възраст за канаглифлозин; лица под 18 и над 85 годишна възраст за емпаглифлозин; лица
под 18 за дапаглифлозин
Бременност и лактация
Хронично бъбречно заболяване с ГФ по-ниска от препоръчаните нива за започване и продължаване на лечението със
съответния лекарствен продукт
Болни със захарен диабет тип 2, които се нуждаят от интензифицирано инсулиново лечение
Сериозни странични реакции от лечението
Системно неспазване на лечебната схема по вина на болния, с прекъсване повече от 3 месеца

Забележки:

-

-

за емпаглифлозин (за заболявания с МКБ код: I50.0, I50.1) и дапаглифлозин (за заболявания с МКБ код:
I50.0, I50.1, N18.0, N18.8), на основание чл.49, ал.1 от НРД-МД 2020-2022 г. не се допуска за лечението
на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също
международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (МКБ код), независимо от вида
и броя на издадените електронни предписания.
липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалиста в настоящото приложение.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………

в дневна доза

………………….

подпис на специалиста:........................................
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При започване на лечение с комбинирани лекарствени продукти: SGLT2 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или
SGLT2 ИНХИБИТОР С DPP-4 ИНХИБИТОР, в случаите на комбинация с МЕТФОРМИН и/или
СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ/БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН е задължително спазването на съответните
критерии от Изискванията на НЗОК*. Основанията за започване на съответната терапия се отразяват в
амбулаторен лист от специалист или епикриза от хоспитализация на ЗОЛ. Не се налага издаване на
протокол и попълване на документация по процедурата за експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО; не се налага
предоставяне на документация за разглеждане от експертната комисия в РЗОК.
При продължаване на лечение след проведена поне 6 месечна терапия с комбинирани лекарствени
продукти: SGLT2 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или SGLT2 ИНХИБИТОР С DPP- 4 ИНХИБИТОР, в случаите
на комбинация с МЕТФОРМИН и/или СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ/БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН се
изисква задължителна оценка на ефективността, съобразно критериите за продължаване на лечение със
съответните монопродукти DPP- 4 ИНХИБИТОР или SGLT2 ИНХИБИТОР. При всички пациенти на лечение
с комбинирани лекарствени продукти: SGLT2 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или SGLT2 ИНХИБИТОР С DPP4 ИНХИБИТОР е задължително изследване на HbA1c* на 6 месеца за оценка на ефективността на
терапията. При повишение на HbA1c се изисква консултация със специалист за преоценка на
терапевтичното поведение.
В случаите на провеждана терапия с базален инсулин се започва/продължава лечение с комбинирани

лекарствени продукти: SGLT2 ИНХИБИТОР С МЕТФОРМИН или SGLT2 ИНХИБИТОР С DPP-4 ИНХИБИТОР
при задължително спазване на съответните критерии от Изискванията на НЗОК.
*При започване и продължаване на терапия с комбинирани лекарствени продукти: SGLT2 ИНХИБИТОР С
МЕТФОРМИН или SGLT2 ИНХИБИТОР С DPP- 4 ИНХИБИТОР се изисква изследване на HbA1c, независимо
от използвания метод.
Забележка:

-

за комбинираните лекарствени продукти емпаглифлозин с метформин и дапаглифлозин с
метформин, както и за емпаглифлозин (за заболявания с МКБ код: I50.0, I50.1) и дапаглифлозин (за
заболявания с МКБ код: I50.0, I50.1, N18.0, N18.8), не се допуска за лечението на едно ЗОЛ
едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно
непатентно наименование, за повече от едно заболяване (МКБ код), независимо от вида и броя на
издадените електронни предписания.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
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Име:

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ИНКРЕТИНОВИ МИМЕТИЦИ ПРИ
БОЛНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК (екзенатид, лираглутид*, ликсизенатид,
дулаглутид* и семаглутид*) ПРИ МОНОТЕРАПИЯ С МЕТФОРМИН; ПРИ МОНОТЕРАПИЯ СЪС СУЛФАНИЛУРЕЕН
ПРОДУКТ; ПРИ КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ СЪС СУЛФАНИЛУРЕЕН ПРОДУКТ И МЕТФОРМИН (необходимо е наличие на
всички критерии):
1

1

3

Невъзможност за адекватна компенсация (удостоверено с кръвно-захарен профил), въпреки максимално
толерираните дози на текущата терапия, прилагана за последните 3 месеца 2, 3
Индекс на телесната маса (ИТМ) над 30 кг/м2 4

4

Липса на показания за провеждане на лечение с инсулин 3, 4

5

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

2

1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%)

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки),
3
амбулаторни листове от прегледите или друга медицинска документация , удостоверяващи провеждането на съответната терапия, както
и възникнали НЛР
4
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус и отразено тегло и ИТМ
*За лираглутид, дулаглутид и семаглутид критерий 2 не е задължителен в случаите на доказано сърдечно-съдово заболяване - прекаран
миокарден инфаркт, проведена интервенционална процедура с поставяне на стент или байпас, мозъчно-съдова болест (инсулт), периферна
съдова болест, удостоверено с епикриза с № на ИЗ.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК (екзенатид, лираглутид, ликсизенатид,
дулаглутид и семаглутид) ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТЕРАПИЯ С DPP- 4 ИНХИБИТОР И/ИЛИ СЪС SGLT2 ИНХИБИТОР
(необходимо е наличие на всички критерии):
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1

2

Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
прилагана за последните 6 месеца 2,3

3

Индекс на телесната маса (ИТМ) над 30 кг/м2 4

4

Липса на изключващи критерии по т. Е

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, предхождаща терапия,
отразено тегло и ИТМ, както и възникнали НЛР
4
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус и отразено тегло и ИТМ

В. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ - ДОБАВЯНЕ НА БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН
КЪМ ПРИЛАГАН ДО МОМЕНТА ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК (екзенатид, лираглутид, ликсизенатид, дулаглутид и
семаглутид) (необходимо е наличие на всички критерии):
Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и повишение на HbA1c, след проведено 6 месечно лечение с
1
1
предходната терапевтична схема, доказано oт лаборатория
Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2
прилагана за последните 6 месеца 2,3
3 Липса на хипогликемии 3
4 Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е
1

оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуални с давност до
един месец преди кандидатстване и от предходната терапия преди 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо представянето
на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки).
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, отразено тегло и ИТМ,
данни за протичането на заболяването след започване на лечението (липсата на хипогликемии, актуалното тегло след шестмесечно
лечение, както и изходното тегло); задължително се отразява поредността на продължението на провежданото до момента лечение
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
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Г. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ - ДОБАВЯНЕ НА ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК
(екзенатид, лираглутид, ликсизенатид, дулаглутид и семаглутид) КЪМ ПРИЛАГАН ДО МОМЕНТА БАЗАЛЕН ИНСУЛИН
(необходимо е наличие на всички критерии):
Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и повишение на HbA1c, след проведено 6 месечно лечение с
1
предходната терапевтична схема, доказано oт лаборатория 1
Невъзможност за адекватна компенсация въпреки максимално толерираните дози на текущата терапия,
2
прилагана за последните 6 месеца 2,3

1

3

Липса на хипогликемии 3

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуални с давност до
един месец преди кандидатстване и от предходната терапия преди 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо представянето
на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки).
3
амбулаторен лист от преглед при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус, отразено тегло и ИТМ,
данни за протичането на заболяването след започване на лечението (липсата на хипогликемии, актуалното тегло след шестмесечно
лечение, както и изходното тегло); задължително се отразява поредността на продължението на провежданото до момента лечение

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК (екзенатид, лираглутид,
ликсизенатид, дулаглутид и семаглутид) (необходимо е наличие на всички критерии):
Благоприятен ефект след шестмесечно лечение, удостоверен с намаляване на HbA1c oт лаборатория с
1 поне 1% при първото продължение и снижение/задържане или повишение с до 0,5% (еднократно) при
следващо продължение (при постигане на HbA1c < 7,0% този критерий не важи)
Намаляване на телесното тегло с поне 3% след първите 6 месеца, липса на увеличаване на теглото при
2
последващи курсове
3 Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. Болни със захарен диабет тип 1
2. Хронично бъбречно заболяване с ГФ по-ниска от препоръчаните нива за започване и продължаване на
лечението със съответния лекарствен продукт
3. Лица под 18 и над 75 годишна възраст за екзенатид, лица под 18 годишна възраст за лираглутид,
ликсизенатид, семаглутид и дулаглутид
4. Бременност и лактация
5. Болни със захарен диабет тип 2, които се нуждаят от интензифицирано инсулиново лечение.
6. Комбинирано лечение на инкретин-базирана терапия
с
меглитиниди или инхибитори на алфаглюкозидазата
7. Сериозни странични реакции от лечението
8. Системно неспазване на лечебната схема по вина на болния, с прекъсване повече от 3 месеца
Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалиста в настоящото приложение.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………

в дневна доза

………………….

подпис на специалиста:........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АНАЛОГОВИ ИНСУЛИНИ ПРИ
БОЛНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕНА ЛЕЧЕНИЕ С АНАЛОГОВИ ИНСУЛИНИ






Критерии за започване на лечение с аналогови инсулини - ЗОЛ следва да са провели поне 6 месечно
предшестващо лечение с конвенционални инсулини.
При преминаване към аналог НЗОК заплаща обща доза, съответстваща на използваната до момента.
При необходимост от започване с по-висока доза да се представи задълбочена медицинска
аргументация за това.
При пациенти с назначена терапия в чужбина да се представят медицински документи с давност до 6
месеца преди кандидатстване.
При диагностициран захарен диабет по време на бременност не се налага 6 месечно лечение с
конвенционални инсулини, допуска се започване на лечение с аналогови инсулини.
При бременност не се налага експертиза при преминаване от бързодействащ аналогов инсулин Insulin
glulisine на друг бързодействащ аналогов инсулин Insulin Lispo или Insulin Aspart и от базален аналогов
инсулин Insulin glargine и Insulin degludec към базален аналогов инсулин Insulin detemir.

А. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИН НА БЪРЗОДЕЙСТВАЩ
ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ ИЛИ ОТ ЕДИН БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ (необходимо е наличие на
всички критерии)
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1

2

Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии с конвенционален
бързодействащ инсулин или с прилагания бързодействащ аналог (удостоверено с кръвно-захарен
2
профил)

3

Чести дневни хипогликемии 3

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
2
оригинална бланка от кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията (от които
едното изследване задължително да е 2 часа след хранене) с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНА ИНСУЛИНОВА СМЕС НА ИНСУЛИНОВА АНАЛОГОВА
СМЕС ИЛИ ОТ ЕДНА АНАЛОГОВА СМЕС НА ДРУГА (необходимо е наличие на всички критерии)
1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1

2

Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии с конвенционални инсулинови
смеси2 или с прилаганата инсулинова аналогова смес 2

3

Наличие на чести хипогликемии (дневни/нощни) 3

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
2
оригинална бланка от кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията (от които
едното изследване задължително да е 2 часа след хранене) с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)
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В. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН НА БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ ИЛИ
ОТ ЕДИН БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ (необходимо е наличие на всички критерии)

1

1
2
3

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1
Кръвна захар сутрин на гладно над 10.0 mmol/l 2
Наличие на чести нощни хипогликемии 3

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки).
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Г. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ БАЗАЛЕН ЧОВЕШКИ ИНСУЛИН НА БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ ИЛИ
ОТ ЕДИН БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ДРУГ В РАМКИТЕ НА ИНТЕЗИФИЦИРАНО ИНСУЛИНОВО ЛЕЧЕНИЕ
(необходимо е наличие на всички критерии):

1

1
2
3

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1
Кръвна захар сутрин на гладно над 10.0 mmol/l 2
Наличие на нощни хипогликемии 3

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки).
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЕДИН ВИД АНАЛОГОВА СХЕМА НА ДРУГ ВИД АНАЛОГОВА СХЕМА
(необходимо е наличието и на двата критерия):
Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и липса на промяна на HbA1c, или повишение на HbA1c или
снижение на HbA1c с под 0.5% след проведено 6 месечно лечение с предходната аналогова схема,
доказано oт лаборатория 1
2
2 Наличие на чести хипогликемии (дневни/нощни)
1
оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуално с давност до 1
1

месец преди кандидатстване и от предходната анаогова схема през последните 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо
представянето на лабораторна бланка)
2
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)

Е. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ФИКСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК С
БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ (необходимо е наличие на задължителни 2, 3 и 5 критерии и един от критерий 1 или
4):
1

4

Невъзможност за адекватна компенсация (удостоверено с кръвно-захарен профил) на текущата терапия
с инкретинов миметик и/или базален инсулин (в дневна доза поне 20 IU) с/без метформин или друга
2, 3
перорална антидиабетна терапия, прилагана за последните 6 месеца
Липса на терапия с бързодействащ инсулин или инсулинова смес през предходните 6 месеца и
липса на индикация за провеждане на интензифицирано инсулиново лечение 3
Индекс на телесната маса (ИТМ) над 30 kg/m 3

5

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. З3

2
3

1

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) 1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не се изисква представяне на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от един кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията с подпис
и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е
необходимо представянето на лабораторни бланки),
3
амбулаторни листове от прегледите при специалист или епикриза от ЛЗБП с данни от анамнезата, соматичния статус и отразено тегло и
ИТМ или друга медицинска документация , удостоверяващи провеждането на съответната терапия, както и възникнали НЛР

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
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Ж. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ФИКСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК С БАЗАЛЕН
ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ НА ЛЕЧЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ АНАЛОЗИ С/БЕЗ ИНКРЕТИНОВ МИМЕТИК (необходимо е
наличието и на двата критерия):

1

2

Лош метаболитен контрол (HbA1c над 7,5%) и липса на промяна на HbA1c, или повишение на HbA1c или
снижение на HbA1c с под 0.5% след проведено 6 месечно лечение с предходната терапия, доказано oт
лаборатория 1
Невъзможност за овладяване на постпрандиалните хипергликемии с текущата терапия 2

1

оригинални бланки от лабораторни изследвания на HbA1c с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверени копия – актуално с давност до 1
месец преди кандидатстване и от предходната анаогова схема през последните 6 месеца (в случай, че актуалното изследване е вписано в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването и/или изследването преди 6 месеца е вписано в епикриза не е необходимо
представянето на лабораторна бланка)
2
оригинална бланка от кръвно-захарен профил с поне три изследвания на кръвна захар с посочени часове на изследванията (от които
едното изследване задължително да е 2 часа след хранене) с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че са вписани в
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторни бланки)

З. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ФИКСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ИНКРЕТИНОВ
МИМЕТИК С БАЗАЛЕН ИНСУЛИНОВ АНАЛОГ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Болни със захарен диабет тип 1
Болни с терминално бъбречно заболяване
Лица под 18 годишна възраст
Бременност и лактация
Болни със захарен диабет тип 2, които се нуждаят от интензифицирано инсулиново лечение
Сериозни странични реакции от лечението
Системно неспазване на лечебната схема по вина на болния, с прекъсване повече от 3 месеца

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалиста в настоящото приложение.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………

в дневна доза

…………….

подпис на специалиста:........................................
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І. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
2. ДОЗИРАНЕ:
Sitagliptin – Дозата е 100 mg един път дневно. Дозата на метформин не трябва да се променя, когато се прилага със
ситаглиптин. Когато се използва в комбинация със сулфанилурея, може да се обмисли по-ниска доза сулфанилурея, за да
се намали рискът от хипогликемия.
Vildagliptin – Когато се прилага в комбинация с метформин, препоръчваната доза на вилдаглиптин е 100 mg,
приложена като една доза от 50 mg сутрин и една доза от 50 mg вечер. Когато се прилага в комбинация със
сулфанилуреен продукт, препоръчваната доза на вилдаглиптин е 50 mg веднъж дневно.
Linagliptin – Дозата е 5 mg един път дневно. Дозата на метформин не трябва да се променя, като се прилага
едновременно с линаглиптин. Когато се използва в комбинация със сулфанилурея, може да се обмисли по-ниска доза
сулфанилурея, за да се намали рискът от хипогликемия.
Dapagliflozin – Препоръчителната доза е 10 mg един път дневно.
Canagliflozin – Препоръчителната доза е 100 mg един път дневно.
Empagliflozin – Препоръчителната доза е 10 mg един път дневно.
Exenatide – Лечението трябва да се започне с 5 μg екзенатид, прилагани два пъти дневно в продължение на поне един
месец, за да се подобри поносимостта. След това дозата на екзенатид може да се увеличи на 10 μg два пъти дневно с цел
по-нататъшно подобряване на гликемичния контрол.
Liraglutide – Лечението трябва да започне с доза 0,6 mg, прилагана веднъж дневно в продължение на най-малко една
седмица. След това дозата се увеличава на 1,2 mg веднъж дневно с цел по-нататъшно подобряване на гликемичния
контрол. Лираглутид се прилага веднъж дневно в произволен час, независимо от режима на хранене. Не се препоръчва
дневната доза да надвишава 1,8 mg.
Lixisenatide – Приложението започва с 10 μg веднъж дневно за 14 дни. Поддържаща доза: от 15-ия ден нататък се
започва с фиксирана поддържаща доза от 20 μg веднъж дневно. Дозата е 20 μg един път дневно. Дозата на метформин
може да не се променя, като се прилага едновременно с ликсизенатид. Когато се използва в комбинация със
сулфанилурея, може да се обмисли по-ниска доза сулфанилурея, за да се намали рискът от хипогликемия.
Dulaglutide - Препоръчителната доза е 0,75 mg един път седмично като монотерапия и 1,5 mg един път седмично при
допълнителна терапия; дозата 1,5 mg може да бъде увеличена след най-малко 4 седмици до 3 mg веднъж седмично;
дозата 3 mg може да бъде увеличена след най-малко 4 седмици до 4,5 mg веднъж седмично. Максималната доза е 4,5 mg
веднъж седмично.
Semaglutide - Началната доза е 0,25 mg веднъж седмично. След 4 седмици дозата трябва да се повиши на 0,5 mg веднъж
седмично. След поне 4 седмици приложение на доза 0,5 веднъж седмично, дозата може да се повиши на 1 mg веднъж
седмично, за да се подобри допълнително гликемичният контрол. 0,25 mg не е поддържаща доза. Не се препоръчват
седмични дози над 1 mg. При перорално приложение началната доза е 3 mg веднъж дневно за един месец. След един
месец дозата трябва да се повиши на поддържаща доза 7 mg веднъж дневно. След поне един месец приложение на доза
7 mg веднъж дневно дозата може да се повиши на поддържаща доза 14 mg веднъж дневно, за да се подобри
допълнително гликемичният контрол. Максималната препоръчителна единична дневна доза семаглутид е 14 mg.
Инсулиново лечение - Дозировката трябва да се определя от лекар съобразно нуждите на пациента и се съобразява с
вида на инсулина, скоростта на настъпване на ефекта и продължителността на действието.
3. ПРОСЛЕДЯВАНЕ – съгласно кратките характеристики на лекарствените продукти:
Таблица 1
INN

ВЪЗРАСТОВИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ *

КОНТРОЛ – на 6 месец*
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил
ASAT и ALAT в случай на
повишени изходни нива,
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

SITAGLIPTIN

не се прилага под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

VILDAGLIPTIN

не се прилага под 18 години

ASAT, ALAT**
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

LINAGLIPTIN

не се прилага под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

DAPAGLIFLOZIN

не се прилага под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил
HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

CANAGLIFLOZIN
EMPAGLIFLOZIN

не се прилага под 18 години
и над 75 години
не се прилага под 18 години
и над 85 години

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
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EXENATIDE

не се прилага под 18 години
и над 75 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

LIRAGLUTIDE

не се прилага под 10 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

LIXISENATIDE

не се прилага под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

DULAGLUTIDE

не се прилага под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

SEMAGLUTIDE

не се прилага под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

* Посочените изследвания са задължителни. Представят се на оригинална лабораторна бланка или заверено копие. В случай, че са
вписани в епикриза с давност до 1 месец до датата на кандидатстване, не е необходимо представянето на лабораторни бланки.
** Съгласно информация за продукта 26/03/2010 Galvus-H-C-771-II-07 (обновена на 27 април 2010 г.) – при стойности на ASAT и ALAT
три пъти над горната референтна граница лечение с вилдаглиптин не се започва или се спира ако в хода на лечението се
установят такива лабораторни промени.
***Посочените възрастови ограничения важат и за комбинираните лекарствени продукти (фиксирани комбинации).

При пациенти с назначена терапия в чужбина да се представят медицински документи с давност до 6 месеца
преди кандидатстване.
Таблица 2

ВЪЗРАСТОВИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ*

КОНТРОЛ – на 6 месеца*

INSULIN HUMAN

-

кръвно-захарен профил

кръвно-захарен профил

INSULIN LISPRO

100 IU/ml – за деца и
възрастни за
бързодействащ; не се
прилага при лица под 12
години за микстура
200 IU/ml - не се прилага при
лица под 18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

не се прилага при лица под 1
година – за бързодействащ;
не се прилага при лица под
10 години – за микстура

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

не се прилага при лица под 6
години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

не се прилага при лица под 1
година

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

не се прилага при лица под 1
година

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
DEGLUDEC AND
INSULIN ASPART

не се прилага при лица под
18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
DEGLUDEC,
LIRAGLUTIDE

не се прилага при лица под
18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INSULIN
GLARGINE,
LIXISENATIDE

не се прилага при лица под
18 години

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

HbA1c oт лаборатория,
кръвно-захарен профил

INN

INSULIN ASPART

INSULIN GLULISINE

INSULIN GLARGINE

100 IU/ml - не се прилага при
лица под 2 години
300 IU/ml - не се прилага при
лица под 6 години

INSULIN DETEMIR
INSULIN
DEGLUDEC

* Посочените изследвания са задължително с давност до 1 месец. Представят се на оригинална лабораторна бланка или заверено
копие. В случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстване, не е необходимо представянето на лабораторни
бланки.
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III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгл. чл. 218 Б, т. 1 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г.
за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.), на ЗОЛ, на които са издавани протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се
прилагат всички необходими документи като: амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият екземпляр от
издадените протоколи, копия от епикризи, копия от решения по АПр. №38, които са основание за издаване на протокол,
всички изискващи се изследвания, копие от приложение 1 на настоящите изисквания попълнено по съответната
точка, подписано от специалиста, издал протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО на основание чл.53, ал.1, т.3 и чл.309 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

НЗОК заплаща следните комбинации от лекарствени продукти при захарен диабет тип 2

















Инсулин (човешки инсулини и инсулинови аналози) в комбинация с метформин и/или сулфанилуреен
лекарствен продукт (до три лекарствени продукта за заболяване)
Лечението с човешки инсулини, след издадени две тримесечни рецептурни бланки, се продължава на
базата на консултацията с ендокринолог (издаден амбулаторен лист)
Базален човешки/аналогов инсулин в комбинация с DPP-4 инхибитор, SGLT2 инхибитор, инкретинов
миметик и метформин/ сулфанилурейни лекарствени продукти
До три лекарствени продукта от следните групи – метформин, сулфанилурейни лекарствени продукти,
алфа-глюкозидазни инхибитори, меглитиниди и тиазолидиндиони
DPP-4 инхибитор (ситаглиптин, вилдаглиптин и линаглиптин) с метформин
DPP-4 инхибитор (ситаглиптин, вилдаглиптин и линаглиптин) със сулфанилуреен лекарствен продукт
DPP-4 инхибитор (ситаглиптин, вилдаглиптин и линаглиптин) с метформин и сулфанилуреен лекарствен
продукт/базален човешки/аналогов инсулин
Инкретинов миметик (Екзенатид/Лираглутид/Ликсизенатид/Дулаглутид/Семаглутид) в комбинация с
метформин и сулфанилуреен лекарствен продукт/базален човешки/аналогов инсулин
SGLT2 инхибитор (дапаглифлозин, канаглифлозин, емпаглифлозин) с метформин
SGLT2 инхибитор (дапаглифлозин, канаглифлозин, емпаглифлозин) със сулфанилуреен лекарствен
продукт
SGLT2 инхибитор (дапаглифлозин, канаглифлозин, емпаглифлозин) с метформин и сулфанилуреен
лекарствен продукт/базален човешки/аналогов инсулин
Фиксирана комбинация DPP-4 инхибитор с метформин в комбинация с метформин и сулфанилуреен
лекарствен продукт/базален/аналогов човешки инсулин
Фиксирана комбинация SGLT2 инхибитор с метформин в комбинация с метформин и сулфанилуреен
лекарствен продукт/базален/аналогов човешки инсулин
Фиксирана комбинация SGLT2 инхибитор с DPP-4 инхибитор в комбинация с метформин и сулфанилуреен
лекарствен продукт/базален/аналогов човешки инсулин
Фиксирана комбинация Insulin degludec, Liraglutide в комбинация с метформин или сулфанилуреен
лекарствен продукт
Фиксирана комбинация Insulin glargine, Lixisenatide в комбинация с метформин или сулфанилуреен
лекарствен продукт

Забележки:
Не се допуска предписване от изпълнител на ПИМП и/или от лекар от СИМП на повече от три лекарствени
продукта за едно заболяване (МКБ код).
В един протокол се предписва само един лекарствен продукт в до 3 (три) дозови форми.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-54/27.04.2022 г.
на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6
от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите
изисквания, в сила от 1 април 2021 г. на основание решение № РД-НС-04-37/19.03.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

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

Аз долуподписаният/ата ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата ми предоставена информация и целта на лечението с лекарствения
продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК
и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)

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

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

19

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

през нощта

преди лягане

22ч.

2 часа след вечеря

19ч.

преди вечеря

12ч.

2 часа след обяд

7ч.

НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР

преди обяд

лекарствен/и
продукти

ИНСУЛИНОВИ ДОЗИ

2 часа след
закуска

дата

ЕГН

преди закуска

Име:
ДНЕВНИК ЗА
САМОКОНТРОЛ

забележка

Необходимо е да се отбелязва всяка промяна в дозата и/ или вида на инсулина.
В колона „забележка” се вписват всички състояния, които могат да повлияят на резултатите от тестовете (заболявания, промени
в диетата, стресови ситуации, необичайно натоварване и др.)
Нанасят се данните от проведените измервания на кръвната захар, като са задължителни поне десет измервания на кръвната
захар през последния месец преди кандидатстването.

Дневникът за самоконтрол е заверен от:

подпис на специалиста:........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА
ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С
ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА
ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Протоколът се издава от специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ,
сключили договор с НЗОК. Специализираните комисии могат да включват специалисти с код на
специалност 05 (ендокринология и болести на обмяната) и 34 (детска ендокринология и болести на
обмяната).
Специализираните комисии за ЗОЛ над 18 годишна възраст се създават със Заповед на директора в
следните ЛЗ: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” – гр. София, ВМА – МБАЛ – гр. София, УМБАЛ „Света Марина” –
гр. Варна.
Специализираните комисии за ЗОЛ под 18 годишна възраст се създават със Заповед на директора в
следните ЛЗ: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ – гр. София, УМБАЛ „Света Марина” – гр. Варна, УМБАЛ „Свети
Георги“ – гр. Пловдив, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ АД - гр. София, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” – гр.
Плевен.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И

СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Протоколи за започване

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

Комисия за експертизи
в РЗОК

 Попълнено и подписано Приложение 1 – лист за определяне на критериите с
всички необходими изследвания (задължително се отбелязва липса на
изключващи критерии)
 Медицинска документация от ЛЗ за болнична помощ с приложени всички
необходими показатели и изследвания по Приложение 1
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация (подписано
от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ–НЗОК

Заверка на протокола в
РЗОК

Протоколи за продължаване

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

 “Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ–НЗОК

Заверка на протокола в
РЗОК

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК.
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия.
1.4. Медицинска документация от ЛЗ за болнична помощ с приложени всички необходими показатели и изследвания
по Приложение 1.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3).
1.7 Дневник за самоконтрол (приложение 4).
1.8. Становище от фирмата, предоставила инсулиновата помпа /или от която е закупена инсулиновата помпа и е
провела обучението (приложение 5).
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
4. При ЗОЛ с налична или планирана бременност се издава протокол за срока преди и по време на бременността
до 365 дни.
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 5 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1, 2, 3 и 8):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

1

Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1

2

Провеждане на интензифицирана терапия с инсулинови аналози с поне 4 апликации за денонощие 1

3

Чести и непредвидими, вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии

4

Висока кръвна глюкоза сутрин на гладно / наличие на “феномен на зората”

5

Лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 8.5% (под 18-годишна възраст HbA1c ≥ 7.5%)

6

Деца под 6 годишна възраст

7

Бременност/планирана бременност и поддържане на трайно високо ниво на HbA1c ≥ 7.0% 4

8

Липса на изключващи критерии по т. В 5

2
2
3

1

1

медицинска документация за хода на заболяването и провежданата терапия, удостоверяваща типа на захарния диабет,
копие от действащ заверен в РЗОК протокол

2

дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4) или разпечатка от сензор за постоянно глюкозно
мониториране за последните 14 дни преди издаване на решението
3
оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
4
задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за планиране на бременност, потвърдена бременност или
медицинска документация за провеждане на процедура/и за забременяване
5
задължително се удостоверява с подписите на специалистите, членове на специализираната комисия

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 4 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1, 2 и 6):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

Провеждане на лечение с инсулинова помпа за период над 6 месеца /след поставяне на инсулиновата помпа/

2

Намаляване/липса на дневни и/или нощни хипогликемии

3

Снижение на кръвната глюкоза на гладно/липса на “феномен на зората”

4

Подобрение на гликемичния контрол, оценен чрез снижение на HbA1c

5

Бременност/планирана бременност и снижение на HbA1c

6

Липса на изключващи критерии по т. В

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.
3.
4.
5.

Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца
По-малко от 1 месец от поставяне на помпата (не важи в случаите на планиране и по време на бременност)
Прекъсване на терапията с инсулинова помпа за период от 2 и повече месеца
Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите в настоящото
приложение.

Г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

1. УБАЛ следва да разполага със специализирана клиника по ендокринология при наличие на добре
подготвен за работа с инсулинови помпи персонал от лекари и медицински сестри.
2. Обучение, назначаване, стартиране и проследяване на терапията с инсулинови помпи се извършва
от ендокринолози/детски ендокринолози, работещи по договор със съответната УБАЛ, с опит за извършване
на дейността.
3. Членовете на специализираните комисии носят отговорност за подбора на пациентите, за които
издават решение както по отношение на медицинските критерии, така и по отношение на възможността им за
адекватно, осъзнато и отговорно поведение и отношение към провежданата терапия.
3. Лечебното заведение следва задължително да открие 24-часова телефонна връзка за оказване на
помощ и консултация при възникване на спешна ситуация.
4. При първоначално издаване на решение и протокол от специализираната комисия за провеждане на
терапия с инсулинова помпа, следва да бъде извършена преоценка на провежданата интензифицирана
терапия с инсулинови аналози, като преоценката се вписва в решението и при необходимост от промяна на
терапията се издава нов протокол с коригираните дози на инсулиновите аналози.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………
подписи на специалистите от специализираната комисия:..........................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ
НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

При издаване на протокол за сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет
тип 1, специализираните комисии в лечебни заведения за болнична помощ, определени в Изискванията, следва да
уточнят датата на последното отпускане на тест-ленти за самоконтрол на кръвната глюкоза. Не се допуска
предписването с протокол на сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата, за периода, за който
има предписани и отпуснати тест-ленти за самоконтрол на кръвната глюкоза.
А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 5 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1, 2, 3 и 7):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1 1

2

Провеждане на интензифицирана инсулинова терапия с поне 4 апликации за денонощие/лечение с инсулинова
помпа 1

3

Чести и непредвидими, вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии

4

Лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 8% (под 18-годишна възраст HbA1c ≥ 7)

5

Деца под 6 годишна възраст

6

Бременност/планирана бременност 4

7

Липса на изключващи критерии по т. В

2
3

1

5

1

медицинска документация за хода на заболяването и провежданата терапия, удостоверяваща типа на захарния диабет,
копие от действащ заверен в РЗОК протокол

2

дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4) или разпечатка от сензор за постоянно глюкозно
мониториране за последните 14 дни преди издаване на решението
3
оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
4
задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за планиране на бременност, потвърдена бременност или
медицинска документация за провеждане на процедура/и за забременяване
5
задължително се удостоверява с подписите на специалистите, членове на специализираната комисия

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 3 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1 и 4):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

Подобрение на гликемичния контрол, оценен чрез снижение на HbA1c

2

Намаляване/липса на дневни и/или нощни хипогликемии

3

Бременност/планирана бременност

4

Липса на изключващи критерии по т. В

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.
3.

Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца
Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите в настоящото
приложение.

Г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

1. УБАЛ следва да разполага със специализирана клиника по ендокринология при наличие на добре
подготвен за работа със сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата персонал от лекари
и медицински сестри.
2. Членовете на специализираните комисии носят отговорност за подбора на пациентите, за които
издават решение както по отношение на медицинските критерии, така и по отношение на възможността им за
адекватно, осъзнато и отговорно поведение и отношение към провежданото мониториране на нивото на
глюкозата.
3. Лечебното заведение следва задължително да открие 24-часова телефонна връзка за оказване на
помощ и консултация при възникване на спешна ситуация.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………
подписи на специалистите от специализираната комисия:..........................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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I. НЗОК заплаща следните видове медицински изделия за приложение на инсулинови помпи при

захарен диабет тип 1


Инфузионен сет – до 10 броя месечно



Инфузионен резервоар – до 10 броя месечно



Сензори за продължително мониториране на глюкозата

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на
протокола от специализираната комисия.
2. НЗОК заплаща до определената по реда на Наредба № 7 по чл. 30а от ЗМИ (обн ДВ, бр. 28 от 06.04.2021г.)
месечна стойност, съгласно Решение № РД-НС-04-9/03.02.2022г.
3. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за
медицинските дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване
на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78,
т. 2 ЗЗО" от приложение № 7 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ
медицинска документация. Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При
издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за
издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по съответната точка и
подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-54/27.04.2022 г.
на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6
от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите
изисквания, в сила от 24 септември 2021 г. на основание решение № РД-НС-04-95/26.08.2021 г.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА*
ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1

..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата предоставена ми информация и целта на лечението с медицинското изделие……………….
.............................................................................................................

и

след

като

получих

изчерпателни

отговори

на

поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Съм запознат с начина на работа с инсулинова помпа и съм преминал обучителен курс към
……………………., от където ми е предоставена безплатно/съм закупил/а инсулинова помпа.
/ненужното се зачертава/

2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

3.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

4.

Запознат съм с рисковете за собственото си здраве, в случаи на неспазване на назначената терапия,
хранителен и двигателен режим, както и неправилна употреба на медицинското изделие. В случай на
спешност или необходимост от спешна консултация ще се обръщам към специализирания център на
предоставения ми 24-часов телефон ........................................

5.

Ще ползвам и ще съхранявам инсулиновата помпа отговорно при спазване на инструкцията за употреба,
която ми е предоставена и разяснена.

6.

В случай на технически проблем с медицинското изделия съм уведомен да се обръщам към фирмата, от
която съм закупил/получил инсулиновата помпа, за което ми е предоставен 24-часов телефон
………………………… за контакт.

7.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си
лекар/наблюдаващ ендокринолог и РЗОК и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм
получавал/а медицинските изделия.

8.

При прекратяване на провежданата терапия за период от 2 и повече от два месеца се задължавам да

9.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатото медицинско изделие ще бъде

върна предоставената ми безплатно инсулинова помпа на …………………………………………….
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.
* В случаите на отпускане от медицинските изделия единствено на сензори за продължително мониториране на нивото на
глюкозата, задължително се отбелязват точки 2, 3, 4, 7 и 9.

Дата:......................................
Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)

Подпис:.........................................
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

през нощта

преди лягане

22ч.

2 часа след
вечеря

19ч.

преди вечеря

12ч.

2 часа след обяд

7ч.

преди обяд

лекарствен/и
продукти

НИВО НА КРЪВНАТА ГЛЮКОЗА

2 часа след
закуска

дата

ЕГН
ИНСУЛИНОВИ ДОЗИ

преди закуска

Име:
ДНЕВНИК ЗА
САМОКОНТРОЛ

Забележка

Необходимо е да се отбелязва всяка промяна в дозата и/ или вида на инсулина.
В колона „забележка” се вписват всички състояния, които могат да повлияят на резултатите от тестовете (заболявания, промени
в диетата, стресови ситуации, необичайно натоварване и др.).
Нанасят се данните от проведените измервания на кръвната глюкоза, като са задължителни поне десет измервания на кръвната
глюкоза през последния месец преди кандидатстването.

Дневникът за самоконтрол е заверен от:

подпис на специалиста:........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на ……............................................................................................,
насочен/а от специализираната комисия при................................................................................, в уверение на
следното:
Г-н/г-жа ................................................................... е преминал/а курс на обучение за ползване на инсулинова
помпа в периода от ..................... до ........................г.
Инсулиновата помпа - ........................................... /модел/ е предоставена/закупена от лицето и е
подписан двустранен договор за отговорно пазене и съхранение, както и за задължителното й връщане на
фирмата, чиято собственост е медицинското изделие в случаите на предоставяне, след прекъсване на
лечението за период до 2 и повече месеца.
След проведеното обучение, лицето (негов родител/настойник/попечител) е в състояние самостоятелно
да борави с изделието и осъзнава рисковете за собственото си здраве в случай на неправилна употреба.
В случай на технически проблем с медицинското изделия на лицето е подсигурена 24-часова телефонна
линия за спешни консултации по възникнали технически проблеми ……………………….

Провел обучението: .............................
име, подпис
Управител: .....................................
име, подпис

Дата:...........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 109
от 25 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1., т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одоб
рява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.58.37, местност Баларбаши-БЛ.2 по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна
на конкретното предназначение на имота от „за
обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена
зона и устройствени показатели:
Устройствена зона – Жм1;
Височина на застрояване – до 8,00 м;
Максимална стойност на Кинт. – 0,9;
Плътност на застрояване – максимум 40 %;
Минимална озеленена площ – 40 %.
Председател:
Р. Тасков
2825

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 942
от 28 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Великотърновският общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен УПИ III,
отреден „за мотел с рехабилитационен център за
фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща
вода“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подг отви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

2790

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 943
от 28 април 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 858
от 24.02.2022 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) Великотърновският общински съвет, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 200 390 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ XII-66 – „за училище“, от кв. 11
по плана на с. Миндя, заедно с построените в
него сгради“ – собственост на Община Велико
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1100 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 60 117 лв. Депозитът
се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената цена
и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски,
всяка от които е дължима през не повече от шест
месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък
върху добавената стойност съгласно чл. 25, ал. 2
от ЗДДС е дължима при сключване на договора.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.

БРОЙ 36
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9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от закона
ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг да
се проведе 14 дни след датата на търга при същите
условия, като в случай че така определеният ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в
първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Общинския съвет – Велико Търново.

2791

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 40
от 28 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин,
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на гр. Видин – за промяна предназначението
на поземлен имот с идентификатор 10971.157.12
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Шуговец, от територия, отредена за „Обработваеми земеделски земи“, в територия с ново
предназначение за „Предимно производствени
дейности с преобладаващо складови функции“.

2766

Председател:
Г. Велков

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 477
от 20 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – Ихтиман, реши:
1. Открива процедура по приватизация на 100
броя дялове, собственост на Община Ихтиман, ЕИК
000776299, представляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.
2. Определя начин на приватизация: публичен
търг с явно наддаване.
3. Определя начална тръжна цена – 180 000 лв.
4. Определя стъпка на наддаване в размер 1 %
или 1800 лв. без вкл. ДДС.
5. Определя депозит за участие в публичния търг
с явно наддаване, внесен на името на съответния
кандидат, в размер 5 % или 9000 лв. с краен срок
за внасяне 16 ч. на 25.05.2022 г.

ВЕСТНИК
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6. Тръжната документация може да бъде закупена от общинската администрация – Ихтиман,
на адрес: ул. Цар Освободител № 123, Ихтиман,
за цена в размер 20 лв.
7. Тръжната документация може да бъде закупена в срок до 16 ч. на 25.05.2022 г.
8. Предложения за участие в търга могат да се
подават в срок до 25.05.2022 г., 16 ч.
9. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на 100 броя дялове, собственост на
Община Ихтиман, представляващи 100 % от
дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД,
ЕИК 832048228, ще се проведе на адрес: ул. Цар
Освободител № 123, Ихтиман, на 26.05.2022 г. с
начален час 10 ч.
10. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
за приватизация на 100 броя дялове, собственост
на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представ
ляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни
изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.
11. Възлага на кмета на община Ихтиман да
определи комисия за провеждане на публичния
търг с явно наддаване в състав от трима членове,
поне един от които е правоспособен юрист, да
определи нейния председател и членове, включително резервни членове.
12. Възлага на кмета на община Ихтиман да
изготви всички необходими документи по провеждането на търг с явно наддаване, както и да сключи
договор с определения за спечелил кандидат с
предложения проект на договор за приватизация.

2767

Председател:
Н. Начев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 870
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и
ал. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен
за УПИ ХI-661.760 в кв. 71 за промяна на вида
територия от „Жилищна устройствена зона – Жс“
в „Устройствена зона за многофункционално
ползване от тип смесена централна зона“.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията,
свързани с изпълнение на настоящото решение.

2757

Председател:
М. Митев

РЕШЕНИЕ № 871
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и
ал. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:
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1. Одобрява проект за частично изменение на
общия устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за
УПИ Х-661.1211, 1212 в кв. 99 по плана на гр. Плевен за промяна на вида територия от „Жилищна
устройствена зона – Жм“ в устройствена зона
от тип „Жилищна устройствена зона – Жг“ с
преобладаващо застрояване с голяма височина
и плътност.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията,
свързани с изпълнение на настоящото решение.

2758

Председател:
М. Митев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 22ОА-765
от 15 април 2022 г.
На основание чл. 44, а л. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24, ал. 10, чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320,
ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 95, взето с протокол
№ 6 от 24.03.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, като се взе предвид необходимостта от
оптимизиране на структурата на ДГ „Чайка“ и
с оглед удовлетворяване нарасналата нужда от
места в детските градини и интереса на децата
и техните семейства нареждам:
I. 1. Извършвам оптимизация на структурата на ДГ „Чайка“ с официален адрес: Пловдив,
ул. Славянска № 57, както следва:
2. Считано от 15.09.2022 г. закривам сградата – втори адрес към ДГ „Чайка“, намиращ се в
Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев № 45.
3. За началото на учебната 2022/2023 година
откривам сграда – втори адрес към ДГ „Чайка“,
намиращ се в Пловдив, ул. Богомил № 75А, с
капацитет от четири целодневни групи за деца
от тригодишна възраст до постъпването им в
първи клас при съблюдаване на приложимите
държавни образователни стандарти.
4. Пренасочвам децата, обучаващи се в закритата сграда по т. 2, в новооткрития втори
адрес към ДГ „Чайка“, намиращ се в Пловдив,
ул. Богомил № 75А.
5. Да се запазят трудовите правоотношения с
педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата сграда към ДГ „Чайка“, като същите
няма да бъдат прекратени, а бъде изменено само
работното място на служителите и те бъдат пренасочени към новооткритата сграда към детското
заведение на ул. Богомил № 75А.
6. Да бъдат осигурени необходимите средства
за финансовото обезпечаване за издръжката на
новооткритите групи в детската градина и средства
за заплати и осигурителни вноски от Община
Пловдив като финансиращ орган.
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II. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Величко Родопски – зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“, и Стефан Стоянов,
зам.-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“.
III. Препис от настоящата заповед да се сведе
до знанието на заинтересованите лица за сведение
и изпълнение.
IV. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив.

2793

Кмет:
Здр. Димитров

ОБЩИНА С. БОРОВАН,
ОБЛАСТ ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 320
от 24 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Борован, реши:
1. Одобрява окончателния проект на общ
устройствен план на община Борован заедно с
правилата и нормативите по неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Борован да
представя ежегодно за приемане от Общинския
съвет – Борован, доклад за изпълнението на общия
устройствен план на община Борован в неговия
обхват и предложение за измененията му, ако
такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

2786

Председател:
П. Станев

8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) във
връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед
№ РС-17 от 28.04.2022 г. е поправена очевидна
фактическа грешка в Разрешение за строеж
№ РС-30 от 17.04.2019 г. (ДВ, бр. 33 от 2019 г.)
за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800
до пресичането с Път III-307, подучастък от км
94+960 до км 96+600, като в диспозитива му се
добави: „За възложител на реконструкцията на
електропроводи да се счита и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.“ На основание чл. 62,
ал. 2 от АПК заповедта подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2797
22. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на
територията съобщава, че е издал Заповед № РД02-15-49 от 3.05.2022 г., с която се прекратява
административното производство, образувано по
заявление с вх. № АУ 22-11/21.03.2022 г. в Ми-
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нистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за одобряване на технически
проект и за издаване на разрешение за строеж за
обект: „Модернизация на Тягова подстанция Враца, прилежащите є секционни постове Моравица
и Криводол, подмяна на гаровите разединители на
спирка Моравица, гари Руска Бяла, Враца, Бели
Извор и Криводол с изграждане и включването
им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане
и сервизно обслужване за период от 10 години“,
Етап I: „Модернизация на Тягова подстанция
Враца и прилежащия є секционен пост Моравица
и изграждане на система за телеуправление и
телесигнализация SCADA“, с местонахождение
зоната на отчуждение на железопътната инфраструктура на териториите на гр. Враца, община
Враца, област Враца, и с. Моравица, община
Мездра, област Враца. На основание чл. 56, ал. 4
от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда
на глава десета, раздел IV от АПК чрез МРРБ
до Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването є.
2796
25. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 56,
ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона
за устройство на територията съобщава, че е
издал Заповед № РД-02-15-48 от 3.05.2022 г., с
която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ
25-4/16.03.2022 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за
одобряване на технически проект и за издаване
на заповед за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-71/6.10.2021 г. за обект: „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“,
по пет обособени позиции, Обособена позиция
4: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни
надлеза на км 244+066 (стар км 244+619) и на
км 247+580 (стар км 248+202) в междугарието
Черноград – Айтос, с въведени етапи: Етап 1: Нов
пътен надлез на км 244+066 (стар км 244+619);
Етап 2: Нов пътен надлез на км 247+580 (стар
км 248+202) с въвеждане на нов Етап 3: Пресичане на въздушна линия ниско напрежение с
пътен надлез на км 247+580 (стар км 248+202),
с местонахождение с. Тополица, община Айтос,
област Бургас. На основание чл. 56, ал. 4 от
АПК заповедта подлежи на обжалване по реда
на глава десета, раздел IV от АПК чрез МРРБ
до Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването є.
2795
17. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С222225-091-0000279/14.03.2022 г. възлага на
„Пи енд Ай Холд“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 206726351, адрес за кореспонденция:
гр. Варна, Западна промишлена зона, Печатница
„Изток“, представлявано от Явор Евгениев Пандов, следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 10135.4510.470, с площ 22 207 кв. м,
намиращ се в гр. Варна, ж.к. Владислав Варнен-
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чик, Западна промишлена зона, с граници на
имота, както следва: 10135.4510.1119, 10135.4510.472,
10135.4510.473, 10135.4510.491, 10135.4510.471,
10135.4510.49, 10135.4510.26, 10135.4510.25, ведно
с построените върху имота сгради: 1. помпена
станция с идентификатор 10135.4510.470.4, с резервоар за противопожарни и питейни нужди,
с площ 219 кв. м; 2. административна сграда с
идентификатор 10135.4510.470.2 на 3 нива, с площ
1407 кв. м; 3. промишлена сграда с идентификатор 10135.4510.470.3 – производствен корпус с
площ 5820 кв. м.
2783
49. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
офис Видин, на основание чл. 253 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим
имот № С220005-091-0000333/25.03.2022 г. възлага на „Ню ком инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК
206390114, с постоянен адрес: Видин, ул. Цар
Асен I № 14, вх. Б, ап. 4, представлявано от Веса
Асенова Жекова, следните недвижими имоти:
1. земеделска земя – нива с ЕК АТТЕ 73612,
пл. № 106015, пета категория, площ 1100 кв. м,
намираща се в с. Търговище, община Чупрене,
област Видин – местността Дешковец, съгласно
скица от АГКК, с номер 15-824223-9.09.2020 г.,
за сумата 901 лв.; 2. земеделска земя – нива с
ЕК АТТЕ 73612, категория пета, пл. № 108006,
площ 4703 кв. м, намираща се в с. Търговище,
община Чупрене, област Видин – местността
Дешковец, съгласно скица от АГКК, с номер
15-702550-2.08.2019 г., за сумата 1805 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.
2755
53. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С2200160 91- 0 0 0 0 2 6 8/11.03.2 0 22 г. и № С 22 0 016 - 0 910000269/11.03.2022 г., възлага на „Химел инженеринг“ – ЕООД, идентификационен номер на
ЮЛ 103831766, адрес за коресподенция: ул. Цар
Иван Срацимир № 2, ет. 4, гр. Варна, област
Варна, адрес по чл. 8 от ДОПК: ул. Цар Иван
Срацимир № 2, ет. 4, гр. Варна, област Варна:
1. търговски обект – „Магазин с пивница“, едноетажна масивна сграда със застроена площ
196 м 2 , представляваща имот с кадастрален
№ 6, кв. 5, и търговски обект – „Хранителен
магазин“, едноетажна масивна сграда със застроена площ 103 м 2 ведно с прилежащия терен
към двете сгради с обща площ 1060 м 2 в кв. 5
по ПУП на с. Брезен, община Ардино, област
Кърджали, изготвен през 1990 г., при граници
на имота: север – улица; изток – земеделски
земи; юг – земеделски земи; запад – улица и
ПИ на Назми Емурла; 2. УПИ (парцел) VII-73,
кв. 9 с площ 1330 м 2 по ПУП на с. Чернигово,
община Ардино, област Кърджали, изготвен през
1984 г., ведно с изградения в него търговски
обект – „Смесен магазин“, едноетажна масивна
сграда със застроена площ 157 м 2 , при граници
на имота: изток – улица; запад – УПИ V и УПИ
VIII от кв. 9; север – УПИ VI от кв. 9; юг – ули-
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ца. Имотите се продават такива, каквито са в
момента на продажбата и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупените
имоти. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
2784
36. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на две академични
длъжности доцент – висше училище в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научните специалности, както следва: „Военна
токсикология“ – едно място за цивилен служител
за нуждите на катедра „Медицина на бедствените
ситуации“, и „Гастроентерология“ – едно място
за цивилен служител за нуждите на катедра
„Гастроентерология, чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Изискванията към участника в конкурса
и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече
информация: служба „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 9225130.
2768
850. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор в област на висше образование 5. Тех ническ и нау к и, професиона лно
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Земна основа,
фундиране и подземно строителство“ за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 3
месеца; доцент в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (моделиране) за нуждите
на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със
срок 3 месеца; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия за нуждите на катедра „Промишлени
и аграрни сгради“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сграда ректорат, София, бул. Христо
Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.
2762
57. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конку рси
за: доценти по: 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един; 5.2. Електротехника,
елек т рон и к а и а вт омат и к а (Е лек т ро т ех н ика) – един; 5.9. Металу рги я (Металу рги я на
черните метали) – един; 5.13. Общо инженерство
(Системи и устройства за опазване на околната
среда) – един на половин щат; професори по: 5.1.
Машинно инженерство (Приложна механика
(вк лючително т рибологи я) – един, 5.10. Х имични технологии (Технология на силикатите,
свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. К лимент
Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205,
тел.: 02/81 63 120 и 81 63 136.
2773
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262. – Икономическият университет – Вар
на, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България обявява следните конку рси за заемане на академични длъжности: в област на
висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки: доцент – професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Маркетинг (анализ на маркетингово съдържание)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуж дите
на катедра „Маркетинг“ към Икономическия
у н и верси т е т – Варна; в облас т на висше т о
образование 3. Социални, стопански и правни нау к и: главен асистент – професионално
направление 3.8. Икономика, нау чна специалност „Маркетинг (анализи на потребителско
поведение)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуж дите
на катедра „Маркетинг“ към Икономическия
у н и верси т е т – Варна; в облас т на висше т о
образование 3. Социални, стопански и правни
науки: главен асистент – професионално направление 3.9. Ту ризъм, нау чна специалност
„Икономика и управление (Ту ризъм – А нимация в туризма)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите
на катедра „Ту ризъм“ при Колежа по ту ризъм
към Икономическия университет – Варна. За
информац и я и док у мен т и – отдел „НИ Д Д“,
стая 503, тел. 052/830-813, nidd@ue-varna.bg.
2771
89. – Медицинският институт на МВР, София, на основание Заповед № 1589 от 4.05.2022 г.
на директора на МИ – МВР, обявява конкурс
за заема не по т ру дово п ра воо т ношен ие на
а к а дем и ч на д л ъ ж но с т доцен т по нау ч нат а
специалност „Обща хирургия“, област на вис
шето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина в
Клиника по обща, коремна и съдова хирургия – Хирургичен профил към сектор „Болнична
помощ“ на Многопрофилна болница за активно
лечение – Централна клинична база в София
към Лечебни заведения за болнична помощ
при Медицинския институт на МВР, със срок
за подаване на документите 2 месеца считано
от деня след датата на обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. Подробна информация
за конку рса, за необходимите изисквания и
документи за участие се съдържа в съответната
заповед на директора на МИ – МВР, и може
да се получи, както и да се подават документи
за участие в сектор ЧРК АО при МИ – МВР,
в София 1606, бул. Ген. Скобелев № 79, всеки
работен ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до 16 ч.,
тел. за контакт – 02/9821460, 02/9821596.
2774
89а. – Медицинският институт на МВР, София, на основание Заповед № 1591 от 4.05.2022 г.
на директора на МИ – МВР, обявява конкурс
за заема не по т ру дово п ра воо т ношен ие на
академична длъжност професор по научната
специалност „Оториноларингология“, област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна област „Медицински науки“, в
Клиника по ушно-носно-гърлени болести – Хи-
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рургичен профил към сектор „Болнична помощ“ на Многопрофилна болница за активно
лечение – Централна клинична база в София
към Лечебни заведения за болнична помощ
при Медицинския институт на МВР, със срок
за подаване на документите 2 месеца, считано
от деня след датата на обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. Подробна информация
за конкурса и за необходимите изисквания и
документи за участие се съдържа в съответната
заповед на директора на МИ – МВР, и може
да се получи, както и да се подават документи
за участие в сектор „ЧРК АО“ при МИ – МВР,
в София 1606, бул. Ген. Скобелев № 79, всеки
работен ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до 16 ч.,
тел. за контакт – 02/9821460, 02/9821596.
2775
219. – Институ тът по невробиология при
БАН – София, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент – един, научна специалност
„Психофизиология“. Конкурсът е със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, блок 23, стая № 213, тел. 02/979-2151.
2819
87. – Инс тит у т ът по ж ивотновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност главен асистент – един, и
доцент – един, в професионално направление 6.3.
Животновъдство, научна специалност „Генетика“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ЦA на ССА,
София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
2812
8. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Зоология“ (шифър 10602), за
нуждите на отдел „Безгръбначни животни“ (област
арахнология). Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на Националния природонаучен музей – БАН,
бул. Цар Освободител № 1, 1000 София.
2794
6 0. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на план за регулация и
застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура в обхват на улица от о.т. 304-о.т. 311,
УПИ I-9534, 9535, 9828 – за жилищно строителство, УПИ II-9828 – за жилищно строителство,
кв. 12, УПИ II-9856 – за ТП, УПИ III-9828 – за
жилищно строителство и оо, УПИ XV-1137 – за
жилища, магазини и офиси, кв. 12-А, м. НПЗ
„Изток“ – м. Къро, район „Младост“ – СО. Проектите са изложени в Район „Младост“ – СО.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столичната
община чрез Район „Младост“.
2789
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2. – Община А йтос на основание ч л. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 411 от
19.04.2022 г. на Общинския съвет – Айтос, е
одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Кабелна линия 20 kV от П/С „Айтос“ до СРС
стълб 103 А на ВЛ „Пролет“ (SAP 4500351123)“.
Трасето на подземния кабел 20 kV преминава
през имоти – общинска и държавна собственост,
в землищата на с. Караново, община Айтос,
с. Пирне, община Айтос, и на гр. Айтос. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може
да бъде оспорено от заинтересуваните лица в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2838
244. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 39.21 от 27.04.2022 г.
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил изменението на действащия регулационен план
на с. Долище, община Аксаково, в частта му за
УПИ I-85, кв. 7а и част от алея, граничеща с
него, по плана на с. Долище, община Аксаково,
при което кв. 7 и 7а се обединяват в нов кв. 7
така, както е указано с червени, сини, черни и
зелени линии, надписи и щрихи на ситуацията в
представляващия неразделна част от решението
ПУП – ПР. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.
2828
2. – Община Ардино на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 369 от
26.04.2022 г. на Общинския съвет – Ардино, е
одобрен проект за изменение на ПУП (подробен
устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) на кв. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и
79 по ПУП на кв. Къпина, гр. Ардино, община
Ардино, област Кърджали, с които се обособяват
нови обслужващи улици, нови незастроени урегулирани поземлени имоти и нови урегулирани
поземлени имоти – парцели, които представляват прилежащи терени към вече построени
сгради. С проекта се промен ят номерата и
конфигурациите на съществуващите парцели и
квартали. ПУП – ПРЗ е изложен в сградата на
общината в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ при общинската
администрация – Ардино, стая № 7. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали, чрез
Общинския съвет – Ардино.
2759
72. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 298 от
31.03.2022 г., взето с протокол № 22, е одобрен
П У П – парцеларен план за обект: „Кабелен
ел. провод 20 kV от кабелна муфа, местност
Караджа дере, до подстанция „Широка поляна“
в землището на гр. Батак, област Пазарджик“.
Решението подлеж и на обжалване съгласно
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чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак
пред А дминистративния съд – Пазарджик, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2829
18. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 101 по п ро т окол № 5 о т 25.03.2022 г. на
Общинск и я съвет – Благоевг ра д, е одобрен
подробен уст ройствен план (П У П) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за
външно ел. захранване на имот с идентификатор 04279.38.65 в местността Кури дере-Ш.22 по
кадастралната карта на Благоевград с трасе и
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имот с идентификатор 04279.38.51 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред А дминистративния съд – Благоевград.
2826
7. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 2 от
28.04.2022 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект „Модернизиране и разширение на
радиорелейната мрежа на ДП „РВД“, подобект
„Радиорелеен възел „ЛЦ на ОВД Бургас“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2785
7. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за отвеждащ канал в обхвата на ПИ
с идентификатори № 10553.159.1, 10553.159.10 и
10553.159.11 по КККР на с. Велчево, община Велико Търново, с цел създаване на устройствена
основа за промяна предназначението на ПИ с
идентификатори № 10553.159.1 и 10553.159.10 и за
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ
в Къпиновски манастир. Проектът се намира
в общинската администрация, стая № 520. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2815
8. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ЧИ на ПУП – план за регулация и
план за застрояване в обхвата на УПИ ХІІІ-32
и УПИ ХІV-33 от кв. 5, УПИ VІІІ-32 и УПИ
ХХІІ-33 от кв. 6 и улица с о.т. 18-19-21-20 по
ПУП на с. Миндя, община Велико Търново,
с цел създаване на нов УПИ ХV-32, кв. 5 по
ПУП на с. Миндя по имотните граници на ПИ
№ 32 по плана на с. Миндя и нов УПИ ХVІ33, кв. 5 по имотните граници на ПИ № 33 по
плана на с. Миндя за частта от имота, която
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е в регулация, при което се заличава част от
нереализирана улица между о.т. 18-19-21-20 и
се създава нова обслужваща улица с ширина
3,50 м за сметка на ПИ № 32 и нова о.т. 19а.
За всеки от новообразуваните УПИ ХV-32 и
УПИ ХVІ-33 от кв. 5 по ПУП на с. Миндя се
определя режим на устройство и застрояване в
съответствие с устройствената зона „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка
височина и плътност“. Проектът се намира в
общинската администрация, стая № 520. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2816
7. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
з а р ег у ла ц и я (П У П – П Р) з а У П И I – „з а
К ЖС“, кв. 547, УПИ I – „за К ЖС“, в кв. 548
и улица от о.т. Р244 до о.т. Р248, ж.к. Русия 1,
гр. Добрич. Плановете са изложени в Община
Добрич – Център за услуги и информация, от
8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до община Добрич.
2830
3. – Община Дългопол, област Варна, на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с
Решение № 37-14 от 15.04.2021 г. на Общинския
съвет – Дългопол, е одобрен ПУП – парцеларен
план за „МКРУ 20 kV до стълб преди „ТП-1
Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20
kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4 kV 2х1000
kVA, оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79,
и ВКЛ 20 kV от МКРУ до БКТП“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване пред Административния съд – Варна,
чрез кмета на община Дългопол в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2776
1. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 320/28/12 по протокол № 28 от 14.04.2022 г. на
ОбС – Елхово, е одобрен ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура на
трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40,
масив 148 през поземлен имот с идентификатор
43459.148.175 – общинска собственост, с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, по
К К К Р на с. Лесово, община Елхово, област
Ямбол. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез ОбС – Елхово, пред А дминистративния
съд – Ямбол.
2764
6. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 320/28/12 по протокол № 28 от 14.04.2022 г. на
ОбС – Елхово, е одобрен ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура на
трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40,
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масив 148 през поземлен имот с идентификатор
43459.148.175 – общинска собственост, с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път по
К К К Р на с. Лесово, община Елхово, област
Ямбол. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез ОбС – Елхово, пред А дминистративния
съд – Ямбол.
2821
42. – Община Ивайловград на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 46
от 21.04.2022 г. на Общинския съвет – Ивайлов
град, е одобрен изготвеният проект за ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за обект „Довеждащ водопровод до „Антична
вила „Армира“, община Ивайловград, за поземлени имоти с № 32024.37.711, 32024.37.503,
32024.141.556, 32024.53.588, 32024.53.29 до границата на ПИ 32024.53.678 по кадастралната карта
на землището на Ивайловград, ЕК АТТЕ 32024,
община Ивайловград“. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез
Община Ивайловград пред Административния
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2822
2. – Община Искър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП – ПП) за
част от концесионна територия на находище
„Феникс“ – Етап 1 – ПИ с идентификатори:
145.380, 145.385, 145.387, 145.389, 145.446, 145.447,
145.589, и час т и о т ПИ с и ден т ифи к ат ори:
145.379, 145.388, 145.390, 145.391, 145.468, 145.469,
145.577, 145.623, 251.1, в землището на гр. Искър – ЕК АТТЕ 55782, област Плевен, за обект:
„Ел. трасе на кабел 20 kV от съществуващ стълб
от ВЛ 20 kV „ЗНО“ до нов трафопост“. Проектната документация се намира в стая 212 на
Община Искър. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2798
76. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Къщи
за гости – 4 бр.“ в У ПИ 010 022 – ж илищно
застрояване (ПИ с идентификатор по КККР
87179.10.22), м. Кара Мандра, землище с. Яврово,
община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2836
77. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Парцеларен план
за пътна връзка до УПИ І-10.535 – за складова и
производствена дейност, м. Михов орех, землище гр. Куклен, община Куклен“. На основание
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чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2835
78. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Парцеларен план
за промяна предназначението на ПИ 7.309 от
кадастралната карта на землище с. Руен, община Куклен, по обект: „Проект за изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ 281, 212, 217 – жилищно
застрояване и обществено обслужване, идентичен с ПИ 63238.7.306 от кадастралната карта на
землище с. Руен, община Куклен, м. Ветряк“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
2834
38 8 . – Общ и на Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и 3 от ЗОС и
чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество
на Община Кърджали обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 48, протокол № 3
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за
изменението на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване)
на урегулиран поземлен имот УПИ І, кв. 247
по плана на „Централна градска част“, гр. Кърджали. Дава съгласие за промяна на статута
на новообразуваните урегулирани поземлени
имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ с отреждане за трафопост от публична общинска собственост в
частна общинска собственост. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да обжалват решението за одобряване на
проекта чрез кмета на Община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2840
388а. – Община Кърд жа ли на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 49, протокол № 3
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект
за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно кабелно
електрозахранване през имоти 40909.116.183,
40909.116.181, 40909.116.165 и 40909.116.121 за
нови ж и л и щ н и сг ра д и в позем лен и и мо т и
40909.116.169 и 40909.116.70 в кв. 133, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
обжалват решението за одобряване на проекта
чрез кмета на Община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2841
388б. – Община Кърд жа ли на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 50, протокол № 3
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
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проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за
подробен устройствен план – специализирана
план-схема за обект: „Изместване на ВЛ НН,
изв. 1, ТП 1 „Горна Гледка“ в участъка между
Ст. 9 и Ст. 11, преминаваща през УПИ ХІV-193,
кв. 13 по плана на кв. „Горна Гледка“, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета
на Община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2842
388в. – Община Кърд жа ли на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 65, протокол № 3
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за
подробен устройствен план – специализирана
план-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване през поземлени имоти 40909.106.625,
4 09 09.10 6.469, 4 09 09.10 6.186, 4 09 09.10 6.4 45 и
40909.106.488 за нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.106.677, кв. 90, район „Пазара“,
гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението за одобряване на проекта чрез кмета
на Община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2843
22. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник“ – елемент на
техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, разположен на територията
на община Перник, в землищата на с. Големо
Бучино и гр. Перник. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2792
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура
за прокарване на трасе на електропровод до
поземлени имоти с идентификатори 24935.504.1,
24935.504.2, 24935.504.3, 24935.504.4, м. Долни
ливади, в землището на с. Дисевица, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на
общината и може да бъде прегледан в дните
от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация чрез Центъра
за административно обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.
2756
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85. – Община Радомир на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици, че е изработен проект за изменение на П У П – ПР (подробен уст ройствен
план – план за регулация) за кв. 194, 195 и 209
по действащия регулационен план на гр. Радомир, област Перник. С проекта се предвижда
изменение на урегулираните поземлени имоти
в цитираните квартали, така че регулационните
линии да минат по имотните граници от КККР
на гр. Радомир и да бъде образуван нов УПИ
IV-21, кв. 195. За всички УПИ – предмет на
изменението, се променя предназначението в
съответствие с ОУП на община Радомир (зона
Смф), като с изключение на УПИ IV-21, кв. 195,
предназначението ще бъде „за жилища за временно обитаване“, а за УПИ ІІІ-12, кв. 195 – „за
декоративен разсадник и градински център“.
За останалите УПИ предназначението е „за
безвредни промишлени производства, складове
и търговия“. Улицата между о.т. 823-825-826 се
премахва, а улицата в участъка между о.т. 822823 се изменя, като става без изход с уширение
в края. За обслужване на УПИ XVII-5 се предвижда тупик. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2827
2. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че по За явление на „Крайс Ин женеринг“ – ЕООД, е изработен проек т за подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
(ПУП – ПП) за подземно кабелно трасе 20 kV
с обща дължина 242 м, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48948.103.6,
48948.77.34 и 48948.108.53 по КККР на с. Момино
село, община Раковски, област Пловдив – общинска пътна мрежа. Проект ът е доп уснат
с Решение № 475, взето с протокол № 29 от
16.12.2021 г. от заседание на ОбС – Раковски.
Парцеларният план засяга поземлени имоти с
идентификатори: 48948.103.6 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 48948.77.34 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, 48948.108.53 с НТП – за местен път по
КККР на с. Момино село, община Раковски,
област Пловдив – общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта на ПУП – ПП в общината, стая № 2, ет. 1 (техническа служба), и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – гр. Раковски.
2813
3. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че по заявление от „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за кабелна
лини я 1 kV, преминаващо през 70010.0.42 с
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
на 0,6 м от имотните граници, за електроза-
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хранване на „работилница, склад и кладенец“
в поземлен имот № 70010.092073, за който е
образуван УПИ 092073 – обществено и делово
обслужване и жилищна сграда, намиращ се в
землището на с. Стряма, ЕК АТТЕ 70010, община
Раковски, област Пловдив, местност Топ Кория,
допуснат с Решение № 296, взето с протокол № 19
от 31.03.2021 г. на ОбС – Раковски. Парцеларният
план засяга поземлени имоти № 70010.092073
(УПИ 092073 – обществено и делово обслужване
и жилищна сграда) и № 70010.0.42 с НТП – за
път от републиканската пътна мрежа, държавна
частна собственост – Министерство на транспорта, с. Ст ряма, община Раковск и, област
Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта на ПУП – ПП в
общината, стая № 2, ет. 1 (техническа служба), и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – гр. Раковски.
2814
94. – Община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересуваните, че е изготвен
проект за ПНИ/план за новообразуваните имоти
и регистъра към него за земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, и помощен план
за поземлен имот с идентификатор 20780.32.1
(032001 по КВС) в местност Дренковец, землище
на с. Джигурово, община Сандански, област
Благоевград; ПНИ е представен на цифров и
графичен носител съгласно указанията за прилагане на § 4; регистър на собствениците от
ПНИ. Съгласно чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация
чрез общинската администрация – Сандански,
до областния управител на област с административен център Благоевград.
2823
52. – Община Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т
съобщава на заинтересованите страни, че е
израбо тен п роек т на под робен уст ройст вен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с
идентификатори № 65365.24.624, № 65365.43.208,
№ 65365.43.201, № 65365.43.203 и № 65365.43.1205
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
община Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изп. директор на
АГКК, третиращ изграж дане на елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за учредяване на
сервитут на довеждащ колектор с дължина 484 м
до съществуващ външен колектор – гр. Сапарева
баня, с площ на засегнатите от сервитута имоти,
както следва: дължина на трасето през поземлен
имот с идентификатор № 65365.24.624 – 246,46 м,
и площ на ограничения в ползването – 1473 кв. м;
дължина на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.43.208 – 63,73 м, и площ на
ограничения в ползването – 383 кв. м; дължина
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на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.43.201 – 47,11 м, и площ на ограничения в ползването – 292 кв. м; дължина на
трасето през поземлен имот с идентификатор
№ 65365.43.203 – 120,45 м, и площ на ограничения в ползването – 703 кв. м; дължина на
трасето през поземлен имот с идентификатор
№ 65365.43.1205 – 6,30 м, и площ на ограничения
в ползването – 60 кв. м, с възложител Община
Сапарева баня. Проектът е изложен в приемната
на дирекция „Архитектура, градоустройство,
контрол по строителството и проекти“ при
Община Сапарева бан я – ул. Германея № 1,
ет. 3, гр. Сапарева баня. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да разгледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
2761
96. – Община Ябланица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 325 от
протокол № 32 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет – Ябланица, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за кв. 17, 18 и 19, жилищна зона
„Слънчев край“, гр. Ябланица, община Ябланица. Проектиране и осигуряване на нова улица
за достъп до урегулирани поземлени имоти в
кв. 17, 18 и 19, жилищна зона „Слънчев край“ от
о.т. 72, премахване на съществуващите проектни
участъци между о.т. 72 и о.т. 73 и между о.т. 75 и
о.т. 76 поради невъзможността за изпълнението
им заради голямата денивелация на терена и
неправилното им ориентиране спрямо съществуващите хоризонтали. Запазват се участъци
между о.т. 74 и о.т. 75, както и между о.т. 73 и
о.т. 76. На мястото на УПИ І-899 и УПИ ІІ-898
се одобряват проектираните нови 2 уширения
за осигуряване на обръщане на автомобилите в
обратна посока. Проектът е изложен в стая № 106
в сградата на Община Ябланица. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Ябланица
до Административния съд – Ловеч.
2824
136. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) извън границите
на урбанизираните територии за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Външно
електрозахранване на преместваем обект „Метален контейнер – фургон“ в ПИ 53576.107.3 по
КККР на с. Опан, област Стара Загора. Предвижда се новата кабелна линия да бъде с дължина
около 300 л. м и да започва от съществуващ
трафопост в ПИ 53576.108.125 и да завършва
до имота на възложителя – ПИ 53576.107.3 по
КККР на с. Опан, община Опан. Трасето на
кабела преминава през поземлени имоти: ПИ
53576.108.125, ПИ 53576.108.115, ПИ 53576.108.524,
ПИ 53576.107.112, ПИ 53576.107.137 по КККР на
с. Опан, община Опан, област Стара Загора,
собственост на Община Опан, област Стара
Загора. В едномесечен срок от обнародване на

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация – с. Опан,
област Стара Загора.
2760
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор на Окръжната
прокуратура – Разград, против разпоредбите на
чл. 4, т. 2, 5, 6 и 8, чл. 74, 75, 105 и 106 от Наредба
№ 25 на Общинския съвет – Разград, за условията и реда за финансиране и подпомагане на
спортните клубове и туристическите дружества
в община Разград, по който е образувано адм.
д. № 78/2022 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 7.06.2022 г. от 10,30 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
2864
Районният съд – Варна, гражданска колегия,
30 състав, призовава Ибрахим Мохамед Абду
Мохамед, роден на 9.05.1982 г. в гр. Дакахлия,
Египет, гра ж данин на Египет, с неизвестен
адрес, който в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
деловодството на Районния съд – Варна, ХХХ
състав, като ответник по гр. дело № 5056/2020 г.
за връчване на съдебните книжа по гр. дело
№ 5056/2020 г. на ВРС, образувано по искова молба с правно основание чл. 59, ал. 9 във връзка с
чл. 150 и чл. 124, ал. 2 от СК от Елена Василева
Василева, ЕГН 8603271194. Указва на Ибрахим
Мохамед Абду Мохамед, роден на 9.05.1982 г. в
гр. Дакахлия, Египет, гражданин на Египет, че
при неявяване за получаване на книжата ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2811
Районният съд – Варна, 16 състав, призовава
ответника Василий Михайлович Рибаулин, роден на 25.09.1948 г. в гр. Москва, гражданин на
Руска федерация, БУЛСТАТ 175614974, с постоянен адрес: Варна, п.к. 9010, район „Приморски“,
ж.к. Бриз, ул. 106-а, сутерен № 20, вх. 1, ап. 1, да
се яви в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния
съд – Варна, 16 състав, за да получи книжата и
да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по гр. дело
№ 5143/2021 г., заведено от Етажната собственост
на хотел „Палм Бийч“, тяло „А“, на адрес: Варна,
район „Приморски“, к.к. Златни пясъци, хотел
„Палм Бийч“, представлявана от председателя
на управителния съвет Андрей Александрович
Бушуев, гражданин на Руска федерация, роден на
3.11.1969 г. в СССР, Алтайски край, притежаващ
паспорт № 720991980, издаден от ФМС 77438 на
3.09.2012 г., валиден до 3.09.2022 г., по иск с правно
основание чл. 48, ал. 8 във връзка с чл. 51, ал. 1
ЗУЕС. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2862

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

Районният съд – Варна, 42 състав, призовава
ответника Елена Сергеевна Гаспарелла, притежаваща паспорт серия 71, № 4652759, издаден на
27.05.2011 г. от ФМС 40001, с постоянен адрес:
Руска федерация, гр. Калуга, ул. Дер. Жельобино, дом № 10, и адрес по чл. 38 от ГПК: Варна,
ул. Чинар № 4, да се яви в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Варна, 42 състав, за да
получи книжата и да подаде отговор по чл. 131
от ГПК по гр. дело № 18342/2021 г., заведено
от Наталия Барбарошие, ЕГН 8001201154, по
иск с правно основание чл. 439 ГПК. Указва
на лицето, че при неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и ще му бъде назначено особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
2863
Районният съд – Велинград, съобщава на
Сайман Марк Боуден, роден на 24.05.1976 г.
във Великобритания – гражданин на Великобритания, да се яви в съда в двуседмичен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея в превод на английски език за писмен отговор в едномесечен
срок на основание чл. 131, ал. 2 и 3 от ГПК,
като се укаже за възможността да ползва правна
помощ и че ако въпреки публикацията не се
яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца като
ответник по гр. дело № 39/2022 г. с предмет на
делото чл. 49 от СК, заведено от Нели Николаева Тошкова-Боуден с адрес: Велинград, бул.
Съединение № 168.
2861
Районният съд – Русе, VІІ гр. състав, уведом ява лицет о Левен т Хош, г ра ж данин на
Република Турция, роден на 16.06.1978 г., че в
двуседмичен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на Районния съд – Русе, ул.
Александровска № 57, в качеството на ответник
по гр.д. № 1421/2022 г. на Районния съд – Русе,
за да получи препис от исковата молба, подадена
от Шенай Исмет Хош, заедно с приложените
към нея писмени доказателства и разпореждане
по чл. 131 ГПК. Ако в указания срок ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от
исковата молба и приложенията или не посочи
съдебен адрес, делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като ще му бъде назначен
особен представител.
2837
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр.д. № 76/2022 г. с ищец – Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – Варна, и
ответници – 1. Ивайло Георгиев Колев с адрес:
Варна, кв. Св. Иван Рилски № 57, вх. В, ет. 2,
ап. 21; 2. Тодорка Димитрова Колева с адрес:
Варна, ж.к. Трошево № 57, вх. В, ет. 2, ап. 21, и 3.
„ТИК 01“ – ЕООД, с ЕИК 204173051, представля-
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вано от управителя Тодорка Димитрова Колева,
със седалище и адрес на управление: Варна, ж.к.
Трошево № 57, вх. В, ет. 2, ап. 21.
Исковата молба е с правно основание чл. 153,
ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ
и с цена на иска 433 456,24 лв., с което да се
отнеме в полза на държавата следното, попадащо
в патримониума на ответниците, имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Тодорка Димитрова
Колева с цена на иска в размер на 219 000 лв., в т.ч.:
Но в о о б р а з у в а н н е д в и ж и м и м о т, п р е д ставл яващ поземлен имот с идентификатор
10135.2515.4061 с площ 793 кв. м, при граници: ПИ
2515.9540, 2515.433, 2515.3975, 2515.430, 2515.9538,
идентичен с УПИ І-4054, кв. 31 по плана на с.о.
„Ален мак“, район „Приморски“, на гр. Варна,
образуван от: дворно място с идентификатор
№ 10135.2515.434, намиращо се във Варна, община
Варна, област Варна, селищно образувание „Ален
мак“, представляващо поземлен имот № 434,
кадастрален район 515 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Ален мак“, ведно с построената в него жилищна сграда с идентификатор
№ 10135.2515.434.4, със застроена площ 85 кв. м
и РЗП 259 кв. м, придобит с постановление за
възлагане на недвижим имот от 26.09.2016 г. (вх.
рег. № 29614/17.11.2016 г., акт № 51, том LXXIX,
дело № 3947/2016 г. на СВ – Варна), и поземлен
имот с идентификатор № 10135.2515.3084, намиращ се във Варна, община Варна, област Варна,
район „Приморски“, п.к. 9000, с.о. „Ален мак“,
целият с площ 286 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин
на трайно ползване – ниско застрояване (до 10
м), с номер по предходен план № 515384, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 100, том I, peг. № 2519, дело
№ 84 от 25.08.2017 г. (вх. peг. № 22953, акт № 180,
том LIV, дело № 11729/2017 г. на СВ – Варна).
Пазарната стойност към настоящия момент е
в размер на 105 000 лв.
4/5 идеални части от следни я недви ж им
имот: търговски обект – магазин със застроена площ 88,98 кв. м, намиращ се в Балчик,
община Балчик, област Добрич, ж.к. Балик
№ 22, на партерен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 02508.76.18.5.52, разположен в сграда № 5 в
поземлен имот с идентификатор № 02508.76.18,
ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж,
където е построена сградата, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 100, том I, peг. № 552, дело № 78 от
22.02.2019 г. (вх. рег. № 308, акт № 149, том I,
дело № 136/2019 г. на СВ – Балчик). Пазарната
стойност на 4/5 ид.ч. от имота към настоящия
момент е в размер на 52 000 лв.
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор № 02676.501.877 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени
със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Банско, ул. Радан Тотев № 7, площ 507 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
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начин на трайно ползване: ниско застрояване,
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 877, кв. 21, парцел XI, съседи: 02676.501.878,
02676.501.4118, 02676.501.2 4 45, 02676.501.880,
02676.501.881, 02676.501.882, 02676.501.876, а съгласно нотариален акт за дарение на недвижим
имот № 186, том I, peг. № 1704, дело № 171 от
2006 г. на нотариус Сашка Витанова, вписан
под акт № 99, том 10, дело № 2034/2006 г. с вх.
№ 2243/5.05.2006 г. в Службата по вписванията – Разлог, представляващ урегулиран поземлен
имот XI, планоснимачен № 877 в кв. 21 по плана
на гр. Банско, целият с площ 448 кв. м, при
съседи по скица: УПИ XII, пл. № 876, улица и
УПИ X, пл. № 878, всички в кв. 21, а по нот. акт:
№ 23, том I, дело № 633/1979 г. – Димитър Обецанов, Георги Нусторов, Михаил Коцев и улица,
и сграда с идентификатор 02676.501.877.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-1881 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, адрес на сградата: Банско, ул. Радан
Тотев № 7, сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор № 02676.501.877 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81
от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, адрес на имота: Банско, ул. Радан Тотев
№ 7, ет. 1, адрес на имота: Банско, п.к. 2770,
ул. Радан Тотев № 7, площ 507 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване,
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 877, кв. 21, парцел XI, съседи: 02676.501.878,
02676.501.4118, 02676.501.2 4 45, 02676.501.880,
02676.501.881, 02676.501.882, 02676.501.876, застроена площ: 24 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план:
н яма, придобити с постановление № 230 за
възлагане на недвижим имот от 24.02.2016 г. на
ЧСИ Георги Цеклеов с район на действие – Окръжен съд – Благоевград, рeг. № 702, и адрес:
Разлог, област Благоевград, ул. Бяла река № 14.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е в размер на 15 000 лв.
19/24 идеални части от недвижимия имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.877.1.1 по кадастралната карта и
кадас тралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, адрес на
имота: Банско, ул. Радан Тотев № 7, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
02676.501.877, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
1, посочена в документа площ: 112 кв. м, ниво:
1; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: няма; под обекта: няма; над
обекта: 02676.501.877.1.2; стар идентификатор:
няма, съгласно схема на самостоятелен обект
в сг ра да № 17434/19.10.2010 г., изда дена о т
СГКК – Благоевград, а съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 61,
том VI, peг. № 7094, дело № 1019 от 2007 г.
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на нотариус Сашка Витанова, вписан под акт
№ 24, том IV, дело № 6655/2007 г. в Службата
по вписванията – Разлог, представляващ първи
етаж от двуетажна масивна сграда, построена
върху урегулиран поземлен имот XI, планоснимачен № 877 в кв. 21 по плана на гр. Банско,
целият с площ 488 кв. м, при съседи по скица:
УПИ XII, пл. № 876, улица и УПИ X, пл. № 878,
всички в кв. 21, а по нот. акт № 23, том I, дело
№ 633/1979 г. – Д и м и т ър Обеца нов, Георг и
Нусторов, Михаил Коцев и улица, придобит с
постановление № 57515 за възлагане на недвижим
имот от 7.09.2017 г. на ЧСИ Георги Цеклеов с
район на действие – Окръжен съд – Благоевград,
рeг. № 702 и адрес: Разлог, област Благоевград,
ул. Бяла река № 14. Пазарната стойност на 19/24
идеални части от недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 32 000 лв.
Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц Елизе“, peг. № В 6652 ВР, рама № VF7DD9HP0EJ706511,
двигател № 10JBFM0106545. Пазарната стойност
на МПС към настоящия момент е в размер на
6500 лв.
Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц Елизе“, peг. № В 6653 ВР, рама № VF7DD9HP0EJ823125,
двигател № 10JBFM0142342. Пазарната стойност
на МПС към настоящия момент е в размер на
8500 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
и 149 от ЗПКОНПИ от „ТИК 01“ – ЕООД, ЕИК
204173051 с цена на иска в размер на 82 000 лв.,
в т.ч.:
Недвижими имоти, намиращи се в сграда 1 с
идентификатор 02676.88.1.1 от комплекс „Браска“
в гр. Банско, въведен в експлоатация съгласно
удостоверение за въвеж дане в експлоатация
№ 55/16.09.2009 г., издадено от главния архитект
на Община Банско, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор 02676.88.1, Банско, община Банско, област Благоевград, който имот
по документ за собственост е с номер 088011
по кадастралната карта на гр. Банско, местност
Гуровица, с площ 0,593 дка, в който поземлен
имот е изградена жилищна сграда с магазини
с разгърната застроена площ 917,80 кв. м, като
продаваните недвижими имоти представляват
самостоятелни обекти в сградата, а именно:
1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.88.1.1.3, намиращ се в Банско,
община Банско, област Благоевград, с адрес
на самостоятелния обект: Банско, п.к. 2770, м.
Гуровица, ет. 1, ап. 5, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
02676.88.1, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 73,60 кв. м, с прилежащи части
9,173%, равняващи се на 9,17 кв. м, с обща РЗП
82,77 кв. м, а по описание съгласно архитектурен
проект: апартамент № 5, целият със застроена
площ 73,60 кв. м, на кота + 2,90 м, разположен
на първи етаж от комплекс „Браска“, заедно с
9,17 %, равняващи се на 9,17 кв. м;
2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.88.1.1.9, намиращ се в Банско,
община Банско, област Благоевград, с адрес
на самостоятелния обект: Банско, п.к. 2770, м.
Гуровица, ет. 1, ап. 11, намиращ се в сграда № 1,
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разположена в поземлен имот с идентификатор
02676.88.1, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 73,60 кв. м, с прилежащи части
9,173%, равняващи се на 9,17 кв. м, с обща РЗП
82,77 кв. м, а по описание съгласно архитектурен
проект: апартамент № 11, целият със застроена
площ 73,60 кв. м, на кота + 8,70 м, разположен
на първи етаж от комплекс „Браска“, заедно с
9,17%, равняващи се на 9,17 кв. м, придобити с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 107, том ІІ, peг. № 2366, дело
№ 276 от 10.08.2016 г. (вх. рег. № 3253/10.08.2016 г.,
акт № 188, том IX, дело № 1167/2016 г. при
СВ – Разлог) от „ТИК 01“ – ЕООД.
Пазарната стойност на недвижим имот т. 1
към настоящия момент е в размер на 41 000 лв.
Пазарната стойност на недвижим имот т. 2 към
настоящия момент е в размер на 41 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Тодорка
Димитрова Колева с цена на иска в размер на
92 956,24 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща
върнатия на 4.11.2017 г. заем на Тихомир Тотев.
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща
върнатия на 29.11.2017 г. заем на Тихомир Тотев.
Сумата в размер на 6956,24 лв., представляваща върнати през 2018 г. непреобразуваната част
от допълнителни парични вноски от Тодорка
Колева в „ТИК 01“ – ЕООД, ЕИК 204173051,
внесени през 2016 г.
Сумата в размер на 66 000 лв., представляваща върнати през 2018 г. допълнителни парични
вноски от Тодорка Колева в „ТИК 01“ – ЕООД,
ЕИК 204173051, внесени през 2017 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тодорка Димитрова
Колева с цена на иска в размер на 34 500 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 14 100 лв., представляваща част от направени вноски по разплащателна
сметка IBAN BG 52 СЕСВ 9790 1038 7576 00 BGN
през 2015 г., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
част от направени вноски по разплащателна
сметка IBAN BG 52 СЕСВ 9790 1038 7576 00 BGN
през 2016 г., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща върнат от „Фармакол“ – ЕООД, заем,
предоставен от Тодорка Колева през 2016 г.,
непреобразувана в друго имущество.
Сумата в размер на 10 400 лв., представляваща получен наем за недвижим имот, придобит
по неустановен законен източник на средства.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Тодорка Димитрова
Колева с цена на иска в размер на 5000 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща допълнителни парични вноски от Тодорка
Колева в „Трифарм“ – ЕООД, ЕИК 204868470
през 2017 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.09.2022 г. от 13,30 ч. в
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции
върху имуществото на ответника.
2845
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Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр.д. № 112/2022 г. с ищец – Комиси ята за противодействие на кору пци ята
и з а о т нем а не н а не з а кон но п ри до би т о т о
им у щество – Благоевг рад, и ответник Янко
Стоянов Йовков, ЕГН 8512090024, с постоянен
адрес: гр. Кресна, ул. Вардар № 46, и „Янко
Карс“ – ЕООД, ЕИК 206438616, със седалище
и адрес на у правление – г р. Кресна, област
Благоевг рад, представл явано от у правител я
Я н ко С т оя нов Йовков с п ра вно основа н ие
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска
195 109,35 лв., с което да се отнеме в полза на
държавата следното попадащо в патримониума
на ответника имущество:
На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
да се отнеме в полза на държавата имущество
от Янко Стоянов Йовков с ЕГН 8512090024,
постоянен адрес: гр. Кресна, ул. Вардар № 46,
и „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК 206438616, със
седалище и адрес на управление – гр. Кресна,
област Благоевград, представлявано от управителя си – Янко Йовков, ЕГН 8512090024, с цена
на иска 195 109,35 лв., от които 185 109,35 лв.
от Янко Стоянов Йовков с ЕГН 8512090024,
и 10 000 лв. от „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК
206438616, като бъде поискано отнемане в полза
на държавата на следното незаконно придобито
имущество:
Цената на иска спрямо Янко Стоянов Йовков е в размер 185 109,35 лв. и е формирана,
както следва:
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Янко Йовков в
размер 25 192,38 лв.:
сумата в размер 15 420 лв., представляваща
обща стойност на иззетите парични средства
в левове, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Янко Йовков;
сумата в размер 4895 евро с левова равностойност 9573,78 лв., представляваща обща
стойност на иззетите парични средства в евро,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
от Янко Йовков;
сумата в размер 20 паунда с левова равностойност 129,48 лв., представляваща обща
стойност на иззетите парични средства в британски паунда, подлежаща на отнемане в полза
на държавата от Янко Йовков;
сумата в размер 20 щатски долара с левова
равностойност 69,12 лв., представляваща обща
стойност на иззетите парични средства в щатски долари, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Янко Йовков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Янко Йовков в
размер 154 116,97 лв.:
сумата в размер 100 000 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на апартамент № 31, намиращ се в Софи я,
район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна,
трета част, в жилищна сграда на блок № 344,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
от Янко Йовков, тъй като не са установени
законни източници на средства, послужили за
придобиването му;
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сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „318“,
рама WBA AL31070AY0056, подлежаща на отнемане в полза на държавата от Янко Йовков,
тъй като не са установени законни източници
на средства за придобиването му;
сумата в размер 300 лв., представляваща
направена парична вноска през 2013 г. от Янко
Йовков по лична банкова сметка с IBAN № BG65
UNCR 7000 1520 8876 05, открита в „Райфайзенбанк“ – А Д, подлежаща на отнемане в полза
на държавата от Янко Йовков, тъй като не са
установени законни източници на средства за
извършената вноска;
сумата в размер 50 000 лв., представляваща
върнат заем на Янко Йовков от Никола Стефанов през 2017 г. по банкова сметка с IBAN
№ BG71 UNCR 7000 1523 1402 25, открита в
„Ун иКред и т Булба н к“ – А Д, под леж а ща на
отнемане в полза на държавата, тъй като не
са установени законни източници на средства
за предоставяне на заема от страна на Янко
Йовков на Никола Стефанов;
сумата в размер 1016,97 лв., представляваща извършени преводи чрез Western Union от
Янко Йовков, подлежаща на отнемане в полза
на държавата от Янко Йовков, тъй като не са
установени законни източници на средства за
извършване на преводите.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Янко Йовков в размер
5800 лв.:
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц
220 ЦДИ“, peг. № Е 4062 КТ, дата на първа регистрация: 29.03.2002 г., рама WDB2030061A336787,
двигател – без номер, цвят – светлосив металик,
подлежащ на отнемане в полза на държавата
от Янко Йовков, тъй като не са установени
законни източници на средства, послужили за
придобиването на лекия автомобил; пазарната
стойност към настоящия момент е в размер
4000 лв.;
лек автомобил марка „Рено“, модел „Метан“,
peг. № Е 8887 К А, дата на първа регистрация: 26.05.1999 г., рама VF1DA0NM519362337,
двигател F9Q736C000107, цвят – син металик,
подлежащ на отнемане в полза на държавата
от Янко Йовков, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването
му; пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 1800 лв.
Цената на иска спрямо „Янко Карс“ – ЕООД,
ЕИК 206438616, е в размер 10 000 лв. и е формирана на основание чл. 145 от ЗПКОНПИ:
Специа лизиран автомобил марка „Ивеко
Дейли 308“, peг. № Е 0708 МК, дата на първа регистрация: 8.10.2003 г., рама ZCFC3574005441333,
д ви гат ел № 0 0 60 835, ц вя т – бя л, под леж а щ
на отнемане в полза на държавата от „Янко
Карс“ – ЕООД, ЕИК 2064438616, тъй като към
момента на придобиване Янко Йовков не е
разполагал със законни източници на средства.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 21.09.2022 г. от 15,30 ч. в
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции
върху имуществото на ответника.
2860
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 146/2022 г. по описа на съда по предявена
на 31.01.2022 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена
на иска 146 969,77 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
Решение № 260 от 26.01.2022 г. на КПКОНПИ
се иска да се постанови решение, с което да се
отнеме в полза на държавата следното имущество от Георги Стоянов Господинов с постоянен
и настоящ адрес гр. Бургас, ж. к. Изгрев № 37,
вх. 6, ет. 1, ап. 12, Пламена Янчева ИвановаГосподинова с постоянен и настоящ адрес гр.
Бургас, ж.к. Изгрев № 37, вх. 6, ет. 1, ап. 12 и
„Драймонт“ – ЕООД, ЕИК 200572291, със седалище и адрес на управл ение гр. Бургас, ж.к. Изгрев
№ 37, вх. 6, ет. 1, ап. 12, с едноличен собственик
на капитала и управител Георги Стоянов Господинов, с цена на иска 146 969,77 лв.:
І. От Георги Стоянов Господинов и Пламена
Янчева Иванова-Господинова на основание чл. 142,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с
цена на иска 27 696 лв.:
– 23,08 % идеални части от недвижимия имот
с идентификатор 12 № 07079.501.37.1.116 по кадастралната карта на гр. Бургас, самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 07079.501.37.1.116 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9
от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 37,
вх. 6, ет. 1, ап. 12, който самостоятелен обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 07079.501.37, предназначение на самостоятелния обект – жилище,
апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ
76,84 кв. м, състоящ се от две спални, дневна,
кухня, баня с тоалетна и антре, при съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж – няма,
под обекта – няма, над обекта – с идентификатори № 07079.501.37.1.118 и № 07079.501.37.1.1198,
ведно с избено помещение № 4 с площ 2,75 кв. м,
при граници: изток – Иван Тодоров, запад – коридор, север – коридор, юг – коридор, както и
0,8635 % ид. ч. от общите части на сградата и
съответния процент идеални части от правото
на строеж върху терена. Пазарната стойност
на 23,08 % идеални части от недвижимия имот
към настоящия момент е в размер на 27 696 лв.
ІІ. От Георги Стоянов Господинов и Пламена
Янчева Иванова-Господинова на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 6800 лв.:
– С у м а т а в р а з м е р н а 6 8 0 0 л в., п р ед ставл яваща паричната равностойност на
лек а вт омоби л марк а „Опел“, модел „ Ас т -
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ра“, регистрационен номер – Х1685ВС, № на
ра ма – W0L 0 TGF 70Y8107512 , № на д ви гат е ля – YlDT00031944, цвят – сив металик, дата на
първоначална регистрация – 14.04.2000 г.
ІІІ. От Георги Стоянов Господинов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 102 195,22 лв.:
– Сумата в размер на 11 250,59 лв., представляваща вноски на каса и АТМ в разплащателна сметка № 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398
в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г.,
послужили за погасителни вноски по кредити с
титуляр Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 12 971 лв., представ
ляваща получени преводи от 13 трети лица,
в разплащателна сметка № 25847398 с IBAN
BG48STSA93000025847398 в лв. в Банка „ДСК“,
открита на 23.01.2019 г., с титуляр Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 2470 лв., представляваща вноски на каса и АТМ в разплащателна сметка
№ 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398
в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г., и
послужили за преводи към трети лица, с титуляр
Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 490 лв., представляваща
вноски на каса и АТМ в разплащателна сметка
№ 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398
в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г. с
титуляр Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 400 лв., представляваща
вноски на каса и АТМ в спестовен влог № 25847487
в лв. в Банка „ДСК“, открит на 23.01.2019 г. с
титуляр Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 3520,49 лв., представл яваща непреобразу ван остат ък от вноск и
на к аса по ра зп ла щат ел на сме т к а с I BA N
BG26UBBS88881000444446 в лв. в „Обединена
българска банка“, открита на 13.08.2009 г., закрита на 16.05.2017 г., с титуляр Георги Стоянов
Господинов.
– Су мата в размер на 5568,02 лв., предс т а в л я ва ща пол у чен и ва л у т н и п р евод и о т
трети лица по разплащателна сметка с IBAN
BG26UBBS88881000444446 в лв. в „Обединена
българска банка“, открита на 13.08.2009 г., закрита на 16.05.2017 г., с титуляр Георги Стоянов
Господинов.
– Сумата в размер на 2860 лв., представляваща вноска на каса в разплащателна сметка на физически лица с IBAN BG77CBUN91951000499211/
BG13FINV915010UB499211 в лв. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, открита на 23.08.2013 г.
и закрита на 16.02.2015 г., с титуляр Георги
Стоянов Господинов.
– С у мат а в ра змер на 70 л в., п р едс т ав л я в а щ а вно с к и н а к ас а о т п р ов е р я в а но то лице и посл у ж ила за превод към т рето
лице в разплащателна 14 сметка на физически лица с IBAN BG77CBUN91951000499211/
BG13FINV915010UB499211 в лв. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, открита на 23.08.2013 г.
и закрита на 16.02.2015 г., с титуляр Георги
Стоянов Господинов.
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– Сумата в размер на 25 035,93 лв., представляваща вноски на каса и АТМ, послужили
за преводи към трети лица, в дебитна карта
ф.л. с IBAN BG49UNCR70001522109414 в лв. в
банка „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на
11.11.2014 г., закрита на 29.07.2019 г., с титуляр
Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 1645 лв., представляваща получен превод от трето лице в дебитна
карта ф.л. с IBAN BG49UNCR70001522109414 в лв.
в банка „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на
11.11.2014 г., закрита на 29.07.2019 г., с титуляр
Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 5356,05 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасителни
вноски по кредитната карта в погасителна сметка
к.к. ф.л. с IBAN BG33UNCR70001522375676 в лв.
в банка „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на
13.08.2015 г., закрита на 9.08.2019 г., с титуляр
Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 9878,72 лв., представ
ляваща вноска на каса и послужила за погасителни вноск и по пот ребителск и кредит
съгласно договор за паричен потребителски
кредит № 1949362 от 13.08.2015 г., отпуснат от
„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – А Д, с
титуляр по кредита Георги Стоянов Господинов.
– Сумата в размер на 20 679,42 лв., представ
ляваща вноски на каса и послужила за погасителни вноски по кредити: договор за кредит
№ 1024882 от 9.02.2018 г. в размер на 1000 лв.;
договор за кредит № 1094069 от 18.06.2018 г. в
размер на 1500 лв.; договор за кредит № 1129409
от 31.08.2018 г. в размер на 1500 лв.; договор
за кредит № 1202248 от 22.12.2018 г. в размер
на 700 лв.; договор за кредит № 2006767 от
4.04.2019 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит
№ 2049788 от 25.06.2019 г. в размер на 1500 лв.;
договор за кредит № 2099884 от 30.09.2019 г. в
размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2140867
от 11.12.2019 г. в размер на 3500 лв.; договор
за кредит № 2254462 от 1.12.2015 г. в размер
на 2800 лв., всичките отпуснати от „Кредисимо“ – А Д, с титуляр по кредитите Георги
Стоянов Господинов.
ІV. Oт Пламена Янчева Иванова-Господинова на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8378,55 лв.:
– Сумата в размер на 100 лв., трансферирана от сметка на проверяваното лице с IBAN
BG48STSA93000025847398, представляваща вноска на каса в разплащателна сметка с IBAN
BG25BPBІ792610618180 01 в лв. на „Юробанк
България“ – АД, открита на 12.11.2007 г., активна
към края на проверявания период, с титуляр
Пламена Янчева Иванова-Господинова.
– Сумата в размер на 1700 лв., представляваща вноска на каса в депозитна сметка с
IBAN BG66BPBІ79262061818005 в лв. в „Юробанк
България“ – АД, открита на 20.02.2019 г. и закрита на 5.07.2021 г., с титуляр Пламена Янчева
Иванова-Господинова.
– Сумата в размер на 2500 лв., представ
л яваща вноска на каса в спестовна сметка
BG39BPBІ79262061818006 в лв. в „Юробанк Бъл-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

гария“ – АД, открита на 30.01.2019 г. и закрита
на 28.01.2021 г., с тит ул яр Пламена Янчева
Иванова-Господинова.
– Сумата в размер на 2050 лв., представляваща вноска на каса и АТМ.
– Су мата в размер на 2028,55 лв., представляваща вноски на каса и послужила за
погасителни вноски по кредит № 1331037 от
26.11.2013 г., отпуснат от „УниКредит Кънсюмър
Файненсинг“ – АД, с титуляр по кредита Пламена Янчева Иванова-Господинова.
V. От „Драймонт“ – ЕООД, ЕИК 200572291,
на основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 1900 лв.:
– Товарен автомобил марка „Опел“, модел
„ Ас т ра“, рег ис т ра ц ионен номер – А 2041НК ,
№ на рама – W0L0TGF7018027648, № на двигателя – 16Y17DT0109291, цвят – бял, дата на
първоначална регистрация – 23.11.2000 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент: 1900 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 13.09.2022 г. от 11 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд в настоящото дело.
2745
Окр ъж н и я т с ъд – Бу рг ас , на основа н ие
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 1165/2021 г. по описа на съда
по предявена на 15.07.2021 г. искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание по чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ и цена на иска – 631 961,05 лв., за
отнемане в полза на държавата на следното
имущество, както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Огнемир Пенков
Митев и Мариана Игнатова Баросова с цена на
иска в размер 161 700 лв.:
– сумата в размер 83 600 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 180 от 13.11.2018 г., том V, pег. № 6513, дело
№ 803/2018 г., недвижим имот – апартамент 9,
намиращ се в сграда с идентификатор на обекта
48619.503.360.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, с адрес: гр.
Царево, ул. Преображенска № 21, ет. 3;
– сумата в размер 78 100 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 181 от 13.11.2018 г., том V, pег. № 6514, дело
№ 804/2018 г., недвижим имот – апартамент 10,
намиращ се в сграда с идентификатор на обекта
48619.503.360.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, с адрес: гр.
Царево, ул. Преображенска № 21, ет. 3.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Игнатова Баросова с цена на иска в размер 150 100 лв.:
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– 1/2 ид. част от недвижим имот, представ
ляващ сграда с идентификатор 44094.1.985.1, с
адрес на сградата: с. Лозенец, п.к. 8277, с.о. Тарфа, ул. Трета № 7, като сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 44094.1.985,
със застроена площ 88 кв. м, брой етажи 2, с
предназначение: вилна сграда – еднофамилна,
с идентификатор 44094.1.985.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Лозенец,
община Царево, с РЗП 210,45 кв. м, състояща
се от първи жилищен етаж на кота 0,00 с площ
87,25 кв. м, с обособени входно антре, дневна с
трапезария, кухненски бокс, веранда, санитарен
възел, спалня, мокро помещение и втори жилищен етаж на кота 2,80 с площ 123,20 кв. м, на
който са разположени три спални, с три санитарни
възела, като сградата се продава ведно с целия
поземлен имот с идентификатор 44094.1.985 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Лозенец, община Царево, с площ 520 кв. м.
Пазарната стойност към настоящия момент
на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 142 500 лв.
Недвижимият имот е собственост на Мариана
Игнатова Баросова по силата на нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 173 от 19.09.2018 г., том IV, pег. № 5350, дело
№ 617/2018 г.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
pег. № СА 9697 РА, рама № WF0GXXGCDG8L34648,
двигател № 8L34648, цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 30.10.2008 г. Пазарната
стойност към настоящия момент е 7600 лв. Автомобилът е собственост на Мариана Игнатова
Баросова.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Огнемир Пенков Митев
с цена на иска в размер 86 000 лв.:
– Лек а вт омоби л марк а „ А лфа Ромео“,
модел „Стелвио“, рег. № СВ 7711 НХ, рама
№ ZARPAHBN2K7C58719, двигател № 1210970,
ц вя т: син, дата на п ървонача лна рег ист рац и я – 29.08.2019 г. Пазарната с т ой нос т к ъм
настоящия момент е в размер на 86 000 лв.
Автомобилът е собственост на Огнемир Пенков
Митев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Огнемир Пенков
Митев с цена на иска в размер 192 508,58 лв.:
– сумата в размер общо 22 983,44 лв., представляваща вноски по спестовен влог № BG20
BPBI 7940 4135 9674 01, в щатски долари, открит
на 8.03.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Огнемир Пенков Митев и такива, пре
хвърлени от други сметки на проверяваното лице;
– сумата в размер общо 1531,35 лв., представ
ляваща вноски по срочен депозит № BG55 BPBI
7 7940 4435 9674 01 в евро, открит на 1.06.2010 г. в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Огнемир
Пенков Митев и такива, прехвърлени от други
сметки на проверяваното лице;
– сумата в размер общо 7823,32 лв., представ
ляваща вноски от трети лица по срочен депозит
№ BG55 BPBI 7940 4435 9674 01, в евро, открит
на 1.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Огнемир Пенков Митев;
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– сумата в размер общо 798,52 лв., представ
ляваща лихви по срочен депозит № BG55 BPBI
7940 4435 9674 01 в евро, открит на 1.06.2010 г. в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Огнемир
Пенков Митев;
– сумата в размер общо 70 009,88 лв., представляваща вноски по едномесечен стандартен
депозит № BG07 UNCR 7000 2523 1966 33 в
евро, открит на 14.02.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Огнемир Пенков Митев
и такива, прехвърлени от други сметки на проверяваното лице;
– сумата в размер общо 7823,32 лв., представ
ляваща вноски от трети лица по едномесечен
стандартен депозит № BG07 UNCR 7000 2523
1966 33 в евро, открит на 14.02.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с тит ул яр Огнемир
Пенков Митев;
– сумата в размер общо 9134,16 лв., представ
ляваща лихви по едномесечен стандартен депозит
№ BG07 UNCR 7000 2523 1966 33 в евро, открит
на 14.02.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Огнемир Пенков Митев;
– сумата в размер общо 26,54 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG02
STSA 9300 0002 3610 34 в левове, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Огнемир Пенков
Митев и такива, прехвърлени от други сметки
на проверяваното лице;
– сумата в размер общо 8010 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG47
STSA 9300 0021 1886 03 в левове, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Огнемир Пенков Митев;
– сумата в размер общо 488,96 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка
№ BG37 STSA 9300 0022 9741 65 в евро, открита
на 25.09.2015 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Огнемир Пенков Митев;
– сумата в размер общо 63 879,09 лв., представляваща вноски по спестовен влог № BG69
STSA 9300 0000 0696 58 в левове, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Огнемир Пенков Митев и такива, прехвърлени от други сметки на
проверяваното лице.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 144 и чл. 141
от ЗПКОНПИ от Любомир Огнемиров Митев с
цена на иска в размер 24 100 лв.:
– сумата в размер общо 24 100 лв., представляваща прехвърлени средства от спестовен
влог № BG69 STSA 9300 0000 0696 58 в левове,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Огнемир
Пенков Митев към сметка на Любомир Митев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Игнатова Баросова с цена на иска в размер 17 552,47 лв.:
– сумата в размер общо 16 552,47 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка
№ BG13 STSA 9300 0002 3544 34 в левове, открита на 12.05.2000 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Мариана Игнатова Баросова и такива,
прехвърлени от други сметки на лицето;
– сумата в размер общо 1000 лв., представляваща вноска по срочен депозит № 25902422 в
левове, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Мариана Игнатова Баросова.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.09.2022 г. от 11 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление т ретите
заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд в настоящото дело.
2787
Вар н е нс к и я т о к р ъ же н с ъд , г ра ж д а нс ко
о т де лен ие, о бя в я ва , че е о бра з у ва но г р.д.
№ 136/2022 г. по предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ
129010997, чрез председателя, с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17,
ет. 1, срещу Красимир Илиянов Георгиев, ЕГН
9001281085, с постоянен и настоящ адрес: Варна,
ул. Никола Козлев № 22, вх. Б, ет. 5, ап. 41,
Женя Станиславова Георгиева, ЕГН 9601061014,
с постоянен и настоящ адрес: община Варна,
гр. Аксаково, ул. Слави Дойчев № 3, и Илиян
Костадинов Георгиев, ЕГН 6807231085, с постоянен и настоящ адрес: Варна, ул. Никола Козлев
№ 22, вх. Б, ет. 5, ап. 41, иск с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество и суми на обща
стойност 164 793,78 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141, 144 и 147 от ЗПКОНПИ от Красимир
Илиянов Георгиев:
– 50 дружествени дяла от капитала на „Фит
Мобайл“ – ЕООД, ЕИК 203135172, всеки от които
по 1 лв., на обща стойност 50 лв.;
– сумата в размер 6693,78 лв., представляваща намерени и иззет и пари чни средст ва
с протокол за прет ърсване и изземване от
16.12.2019 г. по ДП № 19/2019 г. по описа на
ТСБОП – Варна, пр. пр. № 1750/2019 г. по описа
на Специализираната прокуратура.
На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Илиян Костадинов Георгиев:
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, peг. № В 0746 HP, дата на първа регистрация: 9.04.2002 г., рама № W0L0TGF4826065959,
двигател № Z16XE20X55926; пазарната стойност
към настоящия момент е в размер 1400 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Илиянов
Георгиев суми в размер 22 850 лв., както следва:
– су мата в размер 300 лв., представл яваща ст ойност та на брак у ван лек авт омоби л
марка „БМВ“, модел „730 Д“, peг. № В 9495
РР, дата на първа регистрация: 11.02.1999 г.,
р а м а № W B AG E 61 0 9 0 D N 4 2 0 74 , д в и г а т е л
№ 306D121659082;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“,
peг. № В 9951 НС, дата на първа регистрация:
21.01.1999 г., ра ма № W BAGE 6109 0DN41989,
двигател № 306D12222907;
– сумата в размер 2700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“,
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peг. № В 2063 РВ, дата на първа регистрация:
22.04.1997 г., рама № WAUZZZ8DZ VA188904,
двигател № ADR268324;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № В 1106 ВС, дата на първа регистрация:
19.05.2000 г., рама № W0L0TGF48Y6101944, двигател № X16XEL20N42141;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“,
peг. № В 0763 ВА, дата на първа регистрация:
8.01.1999 г., рама № WBAGE61080DN40221, двигател № 306D121798995;
– сумата в размер 1250 лв., представляваща
вноски на каса през 2013 и 2014 г. по разплащателна сметка в левове № BG 58 BPBI 8898
14 00006839 в „Юробанк България“ – А Д, с
титуляр Красимир Илиянов Георгиев;
– су мата в размер 100 лв., представл яващи постъпили суми от трети физически лица
през 2013 г. по разплащателна сметка в левове
№ BG 58 BPBI 8898 14 00006839 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Красимир Илиянов
Георгиев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Илиянов
Георгиев и Женя Станиславова Георгиева суми в
размер 130 100 лв., както следва:
– су мата в ра змер 10 70 0 л в., п редс та в
л я ва ща неп реобразу ва ната час т о т су мата,
пол у чена от п рода жбата на лек автомоби л
марка „БМВ“, модел „730 Д“, peг. № В 1824
ВТ, дата на първа регистрация: 6.03.2006 г.,
р а м а № W B A H M 21 0 5 0 D S 6 9 1 2 0 , д в и г а т е л
№ 306D326906181;
– сумата в размер 70 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Порше“, модел „911“,
peг. № В 6242 ВР, дата на първа регистрация:
18.10.2007 г., рама № WP0ZZZ99Z8S720673, без
номер на двигател;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“,
peг. № В 7877 ВТ, дата на първа регистрация:
6.01.2004 г., рама № WAUZZZ4E94N015786, двигател № ASE006444;
– сумата в размер 13 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „745 Д“,
peг. № В 8024 СА, дата на първа регистрация:
14.02.2006 г., рама № W BA HM61090DH92134,
двигател № 60473712448DT;
– сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „7 ЕР
РЕИХЕ“, peг. № В 2594 HP, дата на първа регистрация: 8.12.2011 г., рама № WBAKC01000DR97439,
двигател № 34247975;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността на бракуван лек автомобил марка
„Шкода“, модел „Октавия“, peг. № В 1561 НТ,
дата на първа регистрация: 23.06.2006 г., рама
№ TMBUF21Z868087682, двигател № BWA014428;
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– сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
peг. № В 4218 НТ, дата на първа регистрация:
21.04.2006 г., рама № W V WZZZ1K Z6W165206,
двигател № BWA031975.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Красимир
Илиянов Георгиев и Женя Станиславова Георгиева
суми в размер 3700 лв., както следва:
– сумата в размер 3700 лв., представляваща непреобразуваната част от сумата, получена от продажбата на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „CJI 500“, peг. № В 1735
ВТ, дата на първа регистрация: 20.12.2001 г.,
р а м а № W D B 2 3 0 4 751 F 0 01 5 4 0 , д в и г а т е л
№ 11396330322585.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
14.10.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до 12.10.2022 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
2878
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 12.04.2022 г. обявява, че
в съда на 5.11.2021 г. по мотивирано искане с
вх. № 7474/5.11.2021 г. от Комисията за противодействие на кору пци ята и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, чрез
председателя Сотир Стефанов Цацаров, срещу
Светлозар Стилиянов Даскалов, ЕГН 8501055320,
с постоянен и настоящ адрес: Русе, ул. Гладстон
№ 5, вх. 1, ет. 2, и Северина Драгомирова Ковачева, ЕГН 8303065356, с постоянен и настоящ
адрес: Русе, ул. Даме Груев № 2, вх. 3, ет. 8, ап.
22, е образувано гр. дело № 710/2021 г. относно
отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 316 004,57 лв. на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от Светлозар Стилиянов Даскалов с цена
на иска 50 лв.:
50 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. от капитала на „Ес Джи Билд – България“ – ООД, ЕИК 203313917.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлозар
Стилиянов Даскалов с цена на иска 300 854,57 лв.:
сумата в размер 16 460,02 лв., постъпила по
сметката през 2015 г. по споразумение за прек
ратяване на договор за „Ауди А8“ и изтеглена
от титуляря;
сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2015 г., непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер 356,49 щ.д. с левова равностойност 542,84 лв., представляваща лична
вноска през 2012 г., непреобразувана в друго
имущество;
сумата в общ размер 618,88 щ.д. с левова равностойност 946,45 лв., представляваща вноски
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от трети лица през 2012 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в размер 456,19 щ.д. с левова равностойност 723,74 лв., представляваща лична
вноска през 2013 г., непреобразувана в друго
имущество;
сумата в размер 300 лв., постъпила по сметката от трети лица през 2013 г.;
сумата в общ размер 1246,49 лв., представляваща погасителни вноски през 2012 г., 2013 г.
и 2015 г.;
сумата в размер 1991 лв., представляваща
лична вноска през 2013 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в общ размер 415 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2014 г., непреобразувана в друго имущество;
сумата в общ размер 41 080 лв., представ
л яваща вноск и от т рети лица през 2015 г.,
непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер 1600 лв., представляваща
лична вноска през 2017 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в общ размер 22 480 лв., представ
ляваща вноски от трети лица през 2017 г., непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер 1000 лв., представляваща
лична вноска през 2018 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в общ размер 129 000 лв., представ
ляваща вноски от трети лица през 2018 г., непреобразувана в друго имущество;
сумата в общ размер 59 400 лв., представ
ляваща вноски от трети лица през 2019 г., непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер 16 669,03 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2018 г. за погасяване
на кредитно задължение;
сумата в размер 5000 лв., представляваща
лична вноска през 2013 г., непреобразувана в
друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Северина
Драгомирова Даскалова с цена на иска 15 100 лв.:
сумата в размер 2000 лв., представляваща
лична вноска през 2014 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в размер 3400 лв., представляваща
лична вноска през 2017 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в размер 2700 лв., представляваща
лична вноска през 2014 г., непреобразувана в
друго имущество;
сумата в общ размер 7000 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2016 г., непреобразувана в друго имущество.
Делото е насрочено за 19.09.2022 г. от 9,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото, е до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция.
2884
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 21-ви състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 5739/2021 г. въз

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Николай Иванов
Георгиев, Мариета Руменова Найденова-Георгиева и „Такс енд Лигал Консулт“ – ЕООД, в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество, описано, както следва:
От ответниците Николай Иванов Георгиев и
Мариета Руменова Найденова-Георгиева:
– недви ж им имот в Софи я, район „Слатина“, ул. Стоил войвода № 2, вх. Б, само
ст оя т елен обек т в сг ра да с и ден т ифи кат ор
68134.702.1127.1.21, представляващ гараж № 6
с п лощ 18,11 к в. м, п ри с ъсед и: на с ъщ и я
е та ж: 68134.702.1127.1.20, 68134.702.1127.1.17,
68134.702.1127.1.16, под обекта: няма, над обекта:
68134.702.1127.1.28, и при съседи по документи за
собственост: общо помещение, гараж 1, гараж 5
и двор, заедно с 0,309 % ид. части от общите
части на сградата и правото на строеж върху
поземлен имот с идентификатор 68134.702.1127,
придобит от ответника Николай Иванов Георгиев с нотариален акт № 108 от 21.12.2018 г., том
II, peг. № 173341, дело № 282/2018 г., вписан с
вх. рег. № 89064 от 21.12.2018 г. като № 3, том
CCXI, дело № 65448 на СВп – София.
От ответника Николай Иванов Георгиев:
– сумата 5867,49 лв., получен валутен превод
през 2011 г. по разплащателна сметка в евро
BG 83 UBBS 8888 4400 2953 67;
– сумата 134 500 лв., получени суми от трети
лица по специална сметка в левове юридически
лица BG22UBBS88885000334287.
От ответницата Мариета Руменова Найденова-Георгиева:
– су мата 9207,33 лв. погаси т елни вноск и
за периода 2014 – 2016 г. по кредитна карта в
левове „BG Amex Gold“, открита в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата 28 437,98 лв. погасителни вноски
за периода 2014 – 2018 г. по кредитна карта в
левове „BG Visa Classic“ с титуляр ответницата
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, открита на 19.11.2007 г. с кредитен лимит 8500 лв.;
– сумата 28 437,98 лв. погасителни вноски
по кредитната карта за периода 2014 – 2018 г.;
– сумата 12 321,72 лв. вноска на каса от титуляря през 2015 г. по влогова сметка в евро
BG 53 PRCB 9230 4436 1272 12.
От ответника дружество „Такс енд Лигал
Консулт“ – ЕООД:
– 70/100 идеални части от офис № 2 на две
нива, намиращ се в София, Столична община, район „Оборище“, в ж и лищ ната сг ра да
на ул. Проф. Милко Бичев (бивша ул. Мати
Рубенова) № 9, разположен на партера и на
първия етаж в сградата, състоящ се от стая,
тоалетна и вътрешна стълба на първото ниво,
със застроена площ на това ниво 25,40 кв. м,
и от две стаи и тоалетна на второто ниво, със
застроена площ на второ ниво 50,15 кв. м, при
граници: на първо ниво: улица, гараж № 2, офис
№ 1 и проход към вътрешен двор; на второ ниво:
улица, апартамент № 1, коридор и стълбище,
който офис е нанесен в кадастралната карта и
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кадастралните регистри на гр. София, район
„Оборище“, одобрени със Заповед № РД-18-45
от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, като самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.406.139.1.31, намиращ се
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.406.139, ведно с припадащите му се 3,61 % идеални части от общите
части на сг ра дата и от правото на ст роеж
върху мястото, придобит от ответника „Такс
енд Лигал Консулт“ – ЕООД, чрез едноличния
собственик – ответницата Мариета НайденоваГеоргиева, с н.а. № 133, том III, peг. № 5274,
дело № 358/2012 г., вписан с вх. peг. № 59840,
акт. № 144, том CXLIV, дело № 32758/2012 г.
в СВ – София, на продажна цена 23 000 евро,
равностойни на 44 984,09 лв., с данъчна оценка
90 143,20 лв. и пазарна стойност според ищеца
150 000 лв.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 29.09.2022 г. от 10,30 ч.
2820

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз на специалистите от земеделието, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на НТССЗ
на 15.06.2022 г. в 10 ч. в зала „Проф. Ив. Гърбу чев“, ИП АЗР, София, ул. Шосе Банк я № 7,
при следния дневен ред: 1. избор на ръководство на ОС – водещ, протоколчик, комисия
по предложенията и преброители; 2. отчет на
председателя на УС на НТССЗ за дейност та
на съюза през мандатния период; 3. док лад
на ревизионната комисия; 4. избор на нови
членове на НТССЗ по постъпили заявления
на кандидатите; 5. избор на УС на НТССЗ;
6. избор на ревизионна комисия; 7. избор на
делегати за ОС на ФНТС. Регистрацията на
членовете на ОС ще се извърши в деня на
събранието пред зала „Проф. Ив. Гърбу чев“
на ет. 2 от 9 до 10 ч.
2885
1. – Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.07.2022 г. в 14 ч. (при липса на кворум – в
15 ч.) в София, ул. Георги С. Раковски № 127,
малкия салон на читалище „Славянска беседа“,
при следния дневен ред: 1. отчети на управителния съвет и на ревизионната комисия; 2. промени
в устава на Съюза на свободните писатели в
България; 3. избор на ново ръководство.
2854
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация по кореспондентен шахмат“ – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението свиква отчетно
общо събрание на БАКШ на 25.06.2022 г. от
10 ч. в Плевен, пл. Възраждане № 7, читалище
„Съгласие“, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на БАКШ за 2021 г.; 2. приемане
на отчет за дейността на БАКШ за 2021 г.; 3.
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приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.;
4. разни. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе от 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2817
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен к луб „ДФС – Локомотив“ – Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.06.2022 г.
в 10 ч. в Пловдив, ул. Отец Паисий № 31, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност
на председателя на УС; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет; 4.
избор на председател и членове на управителния
съвет на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2844
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Балканска звезда“ – Русе, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 30.06.2022 г.
в 10 ч. в Русе, ул. Раковска № 10, вх. А, ет. 2,
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при следния дневен ред: 1. избор на членове на
управителния съвет; 2. избор на председател
на сдружението; 3. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 4. промени в устава на дружеството. Поканват се
всички действителни членове на сдружението
с право на глас. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете на адреса на
сдружението: Русе, ул. Раковска № 10, вх. А,
ет. 2. При липса на кворум събранието ще се
проведе при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението.
2868
Веселин Георгиев Георгиев и Красин Георгиев Михайлов – ликвидатори на Кооперация
„Амиго“ – Първомай, в ликвидация по ф. д.
№ 10700/1991 г. на Окръжния съд – Пловдив,
ЕИК 115107285, седалище и адрес на управление: Първомай, област Пловдив, ул. Александър
Стамболийски № 2, канят всички кредитори на
кооперацията да предявят своите вземания в срок
до шест месеца от обнародване на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
2891

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2022 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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