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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. в размер 2 429 511 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на общинските детски
градини и училища и на държавните учи
лища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините в размер
2 192 097 лв., разпределени съгласно прило
жението;
2. по бюджета на Министерството на об
разованието и науката в размер 237 414 лв.,
в това число за трансфер за Техническия
университет – София, 3537 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под фор
мата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 233 877 лв. да се уве
личат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 1 и
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Ми
нистерския съвет от 2000 г. за определяне
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2006 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и
бр. 62 от 2018 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за осигуряване от бюджетите на общините
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт през 2019 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

4 292

Белица

Благоевград

4 053

Благоевград

Благоевград

28 272

Гоце Делчев

Благоевград

13 138

Гърмен

Благоевград

6 071

Кресна

Благоевград

1 268

Петрич

Благоевград

16 641

Разлог

Благоевград

7 277

Сандански

Благоевград

14 072

Сатовча

Благоевград

5 370

Симитли

Благоевград

4 096

Струмяни

Благоевград

1 350

Хаджидимово

Благоевград

3 268

Якоруда

Благоевград

Айтос

Бургас

10 263

Бургас

Бургас

86 058

Камено

Бургас

2 525

Карнобат

Бургас

9 470

Малко Търново

Бургас

782

Несебър

Бургас

7 323

3 318
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Община

С Т Р. 3
Област

Средства
(в лв.)

Поморие

Бургас

8 350

Мездра

Враца

5 572

Приморско

Бургас

1 592

Мизия

Враца

1 592

Руен

Бургас

9 892

Оряхово

Враца

2 795

Созопол

Бургас

3 300

Роман

Враца

1 628

Средец

Бургас

4 981

Хайредин

Враца

Сунгурларе

Бургас

3 897

Габрово

Габрово

14 639

Царево

Бургас

2 856

Дряново

Габрово

2 001

Аврен

Варна

2 346

Севлиево

Габрово

9 239

Аксаково

Варна

5 565

Трявна

Габрово

2 156

Белослав

Варна

3 387

Балчик

Добрич

5 253

Бяла

Варна

1 008

Генерал Тошево

Добрич

3 120

Варна

Варна

113 126

Добрич

Добрич

27 197

Ветрино

Варна

1 133

Добричка

Добрич

4 460

Вълчи дол

Варна

2 989

Каварна

Добрич

4 502

Девня

Варна

2 296

Крушари

Добрич

1 206

Долни чифлик

Варна

6 659

Тервел

Добрич

4 074

Дългопол

Варна

4 498

Шабла

Добрич

1 047

Провадия

Варна

7 760

Ардино

Кърджали

2 138

Суворово

Варна

3 069

Джебел

Кърджали

2 117

Велико Търново

Велико Търново

26 109

Кирково

Кърджали

5 190

Горна Оряховица Велико Търново

11 255

Крумовград

Кърджали

5 531

1 080

Елена

Велико Търново

2 699

Кърджали

Кърджали

24 424

Златарица

Велико Търново

1 316

Момчилград

Кърджали

3 735

Лясковец

Велико Търново

2 671

Черноочене

Кърджали

2 365

Павликени

Велико Търново

5 852

Бобов дол

Кюстендил

1 410

Полски Тръмбеш Велико Търново

3 522

Бобошево

Кюстендил

286

Свищов

8 045

Дупница

Кюстендил

13 662

Кочериново

Кюстендил

909

Кюстендил

Кюстендил

14 505

Велико Търново

Стражица

Велико Търново

3 728

Сухиндол

Велико Търново

498

Белоградчик

Видин

1 887

Невестино

Кюстендил

623

Бойница

Видин

259

Рила

Кюстендил

453

Брегово

Видин

830

Сапарева баня

Кюстендил

1 608

Кюстендил

90

Видин

Видин

16 536

Трекляно

Грамада

Видин

214

Априлци

Ловеч

659

Летница

Ловеч

1 222

Димово

Видин

1 861

Кула

Видин

771

Ловеч

Ловеч

13 575

Макреш

Видин

148

Луковит

Ловеч

7 207

Ново село

Видин

543

Тетевен

Ловеч

6 121

Ружинци

Видин

1 626

Троян

Ловеч

8 002

Угърчин

Ловеч

1 939
3 058

Чупрене

Видин

357

Борован

Враца

1 489

Ябланица

Ловеч

Бяла Слатина

Враца

8 535

Берковица

Монтана

4 574

Враца

Враца

25 146

Бойчиновци

Монтана

1 953

Козлодуй

Враца

7 337

Брусарци

Монтана

1 176

Криводол

Враца

2 162

Вълчедръм

Монтана

2 321
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Монтана

2 527

Георги Дамяново Монтана
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Област

Средства
(в лв.)

Първомай

Пловдив

7 289

330

Раковски

Пловдив

8 656

Лом

Монтана

7 925

„Родопи“

Пловдив

5 805

Медковец

Монтана

1 128

Садово

Пловдив

4 742

Монтана

Монтана

16 789

Стамболийски

Пловдив

5 115

Чипровци

Монтана

235

Съединение

Пловдив

1 853

Якимово

Монтана

Батак

Пазарджик

Белово
Брацигово

969

Хисаря

Пловдив

2 760

1 371

Куклен

Пловдив

1 693

Пазарджик

1 953

Сопот

Пловдив

2 714

Пазарджик

1 865

Завет

Разград

2 599

Велинград

Пазарджик

13 488

Исперих

Разград

7 394

Лесичово

Пазарджик

997

Кубрат

Разград

4 683

Пазарджик

Пазарджик

34 846

Лозница

Разград

2 589

Разград

16 427

Панагюрище

Пазарджик

6 117

Разград

Пещера

Пазарджик

5 387

Самуил

Разград

1 767

Разград

1 206

Ракитово

Пазарджик

5 255

Цар Калоян

Септември

Пазарджик

6 377

Борово

Русе

748

Русе

3 030

Стрелча

Пазарджик

1 257

Бяла

Сърница

Пазарджик

1 712

Ветово

Русе

2 983

Две могили

Русе

2 302

Иваново

Русе

845

Русе

Русе

44 037

Сливо поле

Русе

2 098

Ценово

Русе

706

Алфатар

Силистра

507

Главиница

Силистра

2 577

Брезник

Перник

1 534

Земен

Перник

347

Ковачевци

Перник

93

Перник

Перник

26 883

Радомир

Перник

4 494

Трън

Перник

929

Белене

Плевен

1 828

Гулянци

Плевен

2 732

Дулово

Силистра

8 828

Долна Мит ропо
Плевен
лия

Кайнарджа

Силистра

2 564

4 161

Силистра

Силистра

12 354

Долни Дъбник

Плевен

3 654

Ситово

Силистра

1 347

Искър

Плевен

1 693

Тутракан

Силистра

4 050

Левски

Плевен

4 415

Котел

Сливен

5 218

Никопол

Плевен

1 676

Нова Загора

Сливен

11 510

Плевен

Плевен

41 001

Сливен

Сливен

43 385

Пордим

Плевен

1 736

Твърдица

Сливен

5 989

Червен бряг

Плевен

8 034

Баните

Смолян

714

Кнежа

Плевен

4 756

Борино

Смолян

548

Асеновград

Пловдив

18 422

Девин

Смолян

3 177

Брезово

Пловдив

1 935

Доспат

Смолян

2 404

Калояново

Пловдив

2 041

Златоград

Смолян

3 117

Карлово

Пловдив

15 476

Мадан

Смолян

3 052

Кричим

Пловдив

2 401

Неделино

Смолян

1 354

Лъки

Пловдив

420

Рудозем

Смолян

3 403

„Марица“

Пловдив

7 633

Смолян

Смолян

12 041

Перущица

Пловдив

1 722

Чепеларе

Смолян

Пловдив

Пловдив

119 012

Столична

София-град

1 863
383 177
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Антон

София област

342

Божурище

София област

2 717

С Т Р. 5

Община

Област

Средства
(в лв.)

Тополовград

Хасково

Харманли

Хасково

7 412

Хасково

Хасково

31 579

2 785

Ботевград

София област

10 101

Годеч

София област

1 257

Велики Преслав

Шумен

2 542

Шумен

1 595

Горна Малина

София област

1 872

Венец

Долна баня

София област

1 938

Върбица

Шумен

3 066

Шумен

3 551

Драгоман

София област

1 042

Каолиново

Елин Пелин

София област

6 970

Каспичан

Шумен

2 042

Шумен

2 411

Етрополе

София област

4 617

Никола Козлево

Златица

София област

2 130

Нови пазар

Шумен

6 176

Шумен

1 573

Ихтиман

София област

6 798

Смядово

Копривщица

София област

744

Хитрино

Шумен

959

Шумен

30 875

Костенец

София област

4 085

Шумен

Костинброд

София област

4 694

Болярово

Ямбол

933

Елхово

Ямбол

4 527

Мирково

София област

433

Пирдоп

София област

2 164

Стралджа

Ямбол

4 168

„Тунджа“

Ямбол

4 034

Ямбол

Ямбол

26 610

Правец

София област

3 433

Самоков

София област

11 709

Своге

София област

3 705

Сливница

София област

2 731

Чавдар

София област

251

Челопеч

София област

674

Братя Даскалови

Стара Загора

1 705

Гурково

Стара Загора

1 876

Гълъбово

Стара Загора

4 047

Казанлък

Стара Загора

22 780

Мъглиж

Стара Загора

3 756

Николаево

Стара Загора

2 248

Опан

Стара Загора

408

Павел баня

Стара Загора

4 539

Раднево

Стара Загора

4 994

Стара Загора

Стара Загора

49 501

Чирпан

Стара Загора

7 308

Антоново

Търговище

1 204

Омуртаг

Търговище

5 148

Опака

Търговище

1 394

Попово

Търговище

7 623

Търговище

Търговище

17 173

Димитровград

Хасково

13 993

Ивайловград

Хасково

1 613

Любимец

Хасково

3 235

Маджарово

Хасково

557

Минерални бани

Хасково

1 239

Свиленград

Хасково

7 855

Симеоновград

Хасково

2 893

Стамболово

Хасково

1 566

ОБЩО:

2 192 097

8085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с Постановление № 83 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от
2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и
бр. 62 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Експертизата на вида и степента на
увреждане/степента на трайно намалена рабо
тоспособност на лицата се извършва от ТЕЛК
и от специализираните състави на НЕЛК. В
заседанията на ТЕЛК при разглеждане на от
делните случаи могат да бъдат привличани за
консултация и лекари с придобита специалност
по профила на заболяването. Даваните от тях
консултации имат спомагателен характер и
не са задължителни за лекарите от състава
на ТЕЛК, които носят отговорност за изгот
веното експертно решение.“
§ 2. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. В медицинските документи, вклю
чително в резултатите от направените ме
дицински изследвания и консултации, въз
основа на които се извършва медицинската
експертиза, се посочват датата, на която са
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съставени, имената, уникалният идентифика
ционен номер (УИН)/личният професионален
код (ЛПК) на лицето (ако има такъв), което
е извършило изследването/консултацията,
наименованието и адресът на лечебното за
ведение, в което са извършени.“
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Ч л. 5а. Пост ъпи л и т е в На ц иона л ни я
осигурителен институт формуляри Е213 и
придружаващата ги медицинска документа
ция се изпращат на РКМЕ към Столичната
регионална здравна инспекция. В тези случаи
освидетелстването/преосвидетелстването на
лицата се извършва по реда на правилника.“
§ 4. Членове 7 и 8 се изменят така:
„Чл. 7. (1) Ежегодно до 25 януари директо
рът на РЗИ определя със заповед съставите
на ЛКК (постоянните и резервните членове)
по предложение на съответните ръководители
на лечебните заведения.
(2) Предложенията по ал. 1 се подават до
съответната РЗИ в срок до 10 януари.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
в 3-дневен срок от издаването є на съот
ветните лечебни заведения, на съответното
териториално поделение на Националния
осигу рителен инстит у т (ТП на НОИ), на
съответната районна здравноосигурителна
каса (РЗОК) и на съответната регионална
дирекция за социално подпомагане (РДСП).
(4) Предложенията на лечебните заведения
за определяне на съставите на ЛКК и за про
мяната им, както и заповедта на директора
на РЗИ за определянето/закриването на ЛКК
се изготвят по образец съгласно приложения
№ 1, 2 и 3.
(5) Директорът на РЗИ поддържа в ин
формационната база данни по чл. 54а ак
туална информация на създадените общи
и специализирани лекарски консултативни
комисии на тери т ори я та на съо т вет ната
РЗИ, включително на създадените по реда
на чл. 8. Списъкът на ЛКК е достъпен на
електронната страница на съответната РЗИ
и на НЕЛК.
(6) По изключение нови ЛКК могат да
бъдат създадени и извън срока по ал. 1, като
се посочват мотиви за това.
Чл. 8. (1) Ежегодно до 10 януари ръково
дителите на лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на
университетските болници определят съста
вите на ЛКК със заповед по образец съгласно
приложениe № 4.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
в 3-дневен срок от издаването є на директора
на съответната РЗИ, на съответното ТП на
НОИ, на съответната РЗОК и на съответната
РДСП.
(3) По изключение нови ЛКК към ле
чебните заведения по ал. 1 могат да бъдат
създадени и извън срока по ал. 1, като се
посочват мотиви за това.“
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§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Териториалните експертни лекарски
комисии се откриват и се закриват със запо
вед на директора на съответната регионална
здравна инспекция след съгласуване с ми
нистъра на здравеопазването.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Съставът на ТЕЛК се определя със за
повед на ръководителя на съответното лечебно
заведение по образец съгласно приложение
№ 5 в едноседмичен срок от получаване на
заповедта по ал. 1.
(4) Копие от заповедта по ал. 3 се изпра
ща на съответната РЗИ в 3-дневен срок от
издаването є.
(5) Директорът на РЗИ поддържа в ин
формационната база данни по чл. 54а акту
ална информация за създадените ТЕЛК на
територията на съответната РЗИ. Списъкът
на създадените ТЕЛК е достъпен на елек
тронната страница на съответната РЗИ и
на НЕЛК.
(6) Промяна в състава на ТЕЛК се из
вършва по реда на ал. 3 и 4.“
§ 6. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „При
отсъствие на председателя неговите функции
се изпълняват от определен от ръководителя
на лечебното заведение член от състава на
ТЕЛК.“
2. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 7. В чл. 13, ал. 2 думата „съставите“ се
заменя със „заседанията“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 думите „в НЕЛК“ се заме
нят с „провеждано от НЕЛК“ и пред тях се
поставя запетая.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Националната експертна лекарска
комисия създава, поддържа и актуализира
списък на лекарите, преминали обучение по
ал. 2 и 3. Списъкът включва трите имена,
УИН/ЛПК, код на специалността, съгласно
приложение № 10 и номера на издаденото
от директора на НЕЛК удостоверение за
успешно завършеното обучение.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „приложение № 3а“ се
заменят с „приложение № 6“.
2. В ал. 3 думите „приложение № 3б“ се
заменят с „приложение № 7“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Националната експертна лекарска
комисия създава и поддържа информацион
на база данни (ИБД) съгласно глава трета,
раздел IVа.“
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2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 след думата „заболявания“ се
поставя запетая и думите „и служба „Техни
ческа обработка на експертните решения и
кореспонденция със специализираните със
тави“ се заменят със „служба „Техническа
обработка на експертните решения и корес
понденция със специализираните състави“ и
служба „Информационно обслужване, защита
на данни и анализ на информацията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Броят и профилът на специализираните
състави се определят със заповед на дирек
тора на НЕЛК в зависимост от конкретната
необходимост. Директорът на НЕЛК поддържа
в информационната база данни по чл. 54а
актуална информация за специализираните
състави на НЕЛК. Списъкът на специализи
раните състави е достъпен и на електронната
страница на НЕЛК.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „лекари“ се заменя с
„лекари/лекари по дентална медицина“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 13. В чл. 22, ал. 1 след думата „заведе
ние“ се добавя „по чл. 106а, ал. 3 от Закона
за лечебните заведения“.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„2. вписва в амбулаторния лист (АЛ) на
болния при всеки преглед:“;
бб) в буква „а“ думите „в ЛАК“ се заменят
с „към АЛ“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 7, буква „б“ думата „осиновяване“
и запетаята след нея се заличават;
г) в т. 8 абревиатурата „ЛАК“ се заменя
с „АЛ“;
д) в т. 9 думите „формуляр Е 116 по искане
на болния и на“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „приложение
№ 4“ се заменят с „приложение № 8“;
б) създават се т. 3 – 5:
„3. промяна на датата на инвалидизирането,
срока на инвалидизирането, противопоказните
условия на труд или причинната връзка;
4. необходимост от преосвидетелстване
поради влошено или подобрено състояние;
5. необходимост от преосвидетелстване
по други поводи, предвидени в нормативни
актове.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При издаване на медицинско направ
ление по ал. 2 данните съгласно приложение
№ 8 се въвеждат от личния лекар (лекар по
дентална медицина), а за лицата, които нямат
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личен лекар – от лекуващия лекар (лекар по
дентална медицина), в ИБД. Регистрираното
в ИБД медицинско направление се отпечатва,
подписва и подпечатва с печата на лечебното
заведение и се връчва на лицето.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „лекар“ се заменя с „лекар/лекар по
дентална медицина“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ЛАК и“ се заличават.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се из
меня така:
„(7) При непопълване на реквизитите на
приложение № 8 РКМЕ (ТЕЛК) връща ме
дицинското направление по ал. 2 на лекаря
за допълване.“
8. Досегашните ал. 7 и 8 се отменят.
§ 15. В чл. 24 се създава ал. 8:
„(8) Решен и я та на ЛК К се вп исват в
„Медицински протокол на ЛКК“ по образец
съгласно приложение № 9.“
§ 16. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
„(4) При издаване на болничен лист ЛКК
вписва в медицинския протокол по чл. 24,
ал. 8 всички реквизити по чл. 23, ал. 1, т. 2.“
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лекарската консултативна комисия
насочва болните за освидетелстване и преосви
детелстване от ТЕЛК с „Медицински протокол
на ЛКК“ по образец съгласно приложение
№ 9. Към медицинския протокол на ЛКК се
прилагат придружаващите документи.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При издаване на „Медицински протокол
на ЛКК“ по ал. 3 данните съгласно приложе
ние № 9 се въвеждат от председателя на ЛКК
в ИБД. Регистрираният в ИБД медицински
протокол на ЛКК се отпечатва, подписва от
състава на ЛКК, подпечатва се с печата на
лечебното заведение и се връчва на лицето.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) При непопълване на рек визитите
на приложение № 9 РКМЕ (ТЕЛК) връща
медицинския протокол по ал. 3 на ЛКК за
допълване.“
§ 18. В чл. 29, ал. 1 абревиатурата „ЛАК“
се заменя с „АЛ, съответно в медицинския
протокол на ЛКК“.
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „срещу подпис“ се
добавя „или с писмо с известие за доставяне“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Медицинското досие се изпраща в
РКМЕ след връчване на решението по ал. 3
срещу подпис, съответно след получаване на
известието за доставяне.“
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общините поемат разходите за коман
дировки на експертите от ТЕЛК, на шофьорите
и на техническите лица от друга община при
освидетелстване/преосвидетелстване на лица,
живеещи на територията на тяхната община.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Извън случаите по ал. 1 разходите за
командировки на експертите от ТЕЛК, на
шофьорите и на техническите лица при ос
видетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК
на лицата по чл. 33, ал. 5 са за сметка на ле
чебното заведение, в което е разкрита ТЕЛК.“
§ 21. В чл. 37, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 22. В чл. 38 след думата „лекари“ се
добавя „от състава на ТЕЛК“.
§ 23. В чл. 39, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „обратна разписка:“ се
заменят с „известие за доставяне и с известие
по електронен път в случаите, в които лицето
е заявило и електронен адрес:“.
2. В т. 5 думите „дава указания за предпри
емането на съответни действия, свързани с
тяхното пенсиониране или трудоустрояване,
с реда за обжалване решенията на ТЕЛК и
др.;“ се заменят с „и реда за обжалването
им;“ и запетаята пред тях се заличава.
3. В т. 9 запетаята и думите „към РКМЕ“
се заличават.
4. В т. 12 думите „РКМЕ и“ се заличават.
5. Създава се т. 16:
„16. отговаря за въвеждането и поддържа
нето в ИБД на цялата необходима информа
ция по отношение на извършваната от ТЕЛК
медицинска експертиза.“
§ 24. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Формуляр Е 213 и придружаващата
го медицинска документация се изпращат
на съответната ТЕЛК на територията на
гр. София чрез РКМЕ към Столичната ре
гионална здравна инспекция в срок 14 дни
от получаването им.“
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или са подлежали на
редовно преосвидетелстване“ се заличават, а
думите „ТЕЛК/НЕЛК“ се заменят с „ТЕЛК“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Териториалното поделение на НОИ
извършва служебна проверка в ИБД относно
експертните решения на лицата по ал. 2.“
§ 26. В чл. 44 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В т. 4 накрая думите „по съответната
специалност“ се заличават.
2. Създава се т. 5:
„5. отговарят за въвеждането и поддържане
то в ИБД на цялата необходима информация
по отношение на извършената в специализи
рания състав медицинска експертиза.“
§ 27. В чл. 45 се правят следните измене
ния и допълнения:
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1. В ал. 1 след абревиатурата „ТЕЛК“ се
поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При заболявания, по които ТЕЛК се
е произнесла въз основа на необходимата
медицинска док у мен таци я, на ли чна к ъм
момента на постановяване на експертното
решение, но е определила неправилно процен
та на трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане, НЕЛК отменя
експертното решение изцяло и издава ново
експертно решение. В тези случаи НЕЛК се
произнася въз основа на наличната меди
цинска документация.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 28. В чл. 48, ал. 5 думите „национал
ните консултанти“ се заменят с „членове на
експертните съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от
Закона за здравето“.
§ 29. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Националната експертна лекарска
комисия изпраща екземпляр от своето реше
ние на освидетелстваното лице, на ТП на НОИ
и връща в РКМЕ медицинското експертно
досие заедно с екземпляр от решението.“
§ 30. В глава трета се създава раздел IVа
с чл. 54а – 54в:
„Раздел IVа
Информационна база данни за всички лица,
преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване
на трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане
Чл. 54а. (1) Националната експертна лекар
ска комисия създава и поддържа информаци
онна база данни за всички лица, преминали
през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно
намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане.
(2) Информационната база данни по ал. 1
съдържа:
1. документ за насочване за извършване
на експертиза на трайно намалената рабо
тоспособност/вида и степента на увреждане
(медицински протокол/медицинско направ
ление);
2. експертно решение;
3. диагноза на водещото заболяване;
4. диагнози на придружаващите заболя
вания;
5. всички извършени медико-диагностични
дейности, относими към оценката на трайно
намалената работоспособност/вида и степента
на увреждане;
6. извършените прегледи от лекар, относи
ми към оценката на трайно намалената рабо
тоспособност/вида и степента на увреждане;
7. други данни от значение за трайно на
малената работоспособност/вида и степента
на увреждане.
(3) Директорът на НЕЛК осъществява
ц ялостен контрол по създаването и под
държането на ИБД по ал. 1 и отговаря за
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въвеждането и поддържането в ИБД на ин
формацията по отношение на извършената
от НЕЛК медицинска експертиза.
(4) Данните по ал. 2, т. 1 се въвеждат в
ИБД от личния лекар (лекар по дентална
медицина), а за лицата, които нямат личен
лекар – от лекуващия лекар (лекар по дентална
медицина)/ЛКК/РКМЕ, непосредствено при
изготвянето/постъпването им.
(5) Данните по ал. 2, т. 2 – 4 се въвеждат в
ИБД от ТЕЛК/НЕЛК, постановила експерт
ното решение, в момента на изготвянето му.
(6) Данните по ал. 2, т. 5 – 7 се въвеждат
от РКМЕ, ТЕЛК и НЕЛК непосредствено след
постъпването им.
(7) Информационната база данни по ал. 1 е
изградена от модули, съдържащи функционал
ности съобразно естеството на постъпващата
информация, нейното движение, съхраняване
и обработване.
(8) За целите на функционирането на инфор
мационната база данни се въвежда кодиране
на медицинските специалности в системата на
здравеопазването съгласно приложение № 10.
Чл. 54б. (1) Когато лице с увреждане по
смисъла на Закона за хората с увреждания
не намира персонални данни в своя профил
в информационната система на Агенцията за
хората с увреждания по чл. 82, ал. 5 от Закона
за хората с увреждания, може да подаде заяв
ление за актуализиране на данните до НЕЛК.
(2) Заявлението по ал. 1 е достъпно чрез
портала за електронни услуги на Държавна
агенция „Електронно управление“. Заявлени
ето се изпраща в НЕЛК автоматично.
Чл. 54в. (1) При получено заявление по
реда на чл. 54б, ал. 2 НЕЛК извършва про
верка в ИБД.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се уста
нови, че данните от заявлението се отнасят за
експертно решение, издадено от НЕЛК, НЕЛК
актуализира данните в ИБД в 14-дневен срок
от постъпване на заявлението.
(3) Когато при проверката по ал. 1 се ус
танови, че данните от заявлението се отнасят
за експертно решение, издадено от ТЕЛК, в
срок от един работен ден НЕЛК изпраща за
явлението чрез ИБД на РКМЕ на територията
на съответната област.
(4) В случаите по ал. 3 РКМЕ извършва
проверка в 14-дневен срок от получаване на
заявлението в медицинското експертно досие
на лицето и изпраща служебно сканирано
копие на експертното решение на ТЕЛК чрез
ИБД на съответната ТЕЛК. Териториалната
експертна лекарска комисия въвежда данните
от експертното решение в ИБД в 10-дневен
срок от получаването му и уведомява НЕЛК
чрез ИБД.
(5) В случаите и в срока по ал. 4, когато
РКМЕ установи, че за лицето липсва ме
дицинско експертно досие, РКМЕ изпраща
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искане заедно със заявлението на лицето по
чл. 54б, ал. 2 към съответното ТП на НОИ
чрез системата за сигурно електронно връч
ване за предоставяне на сканираното екс
пертно решение на ТЕЛК, съдържащо се в
пенсионната преписка на лицето, съхранявана
в ТП на НОИ.
(6) В 14-дневен срок от постъпване на
искането по ал. 5 ТП на НОИ изпраща на
РКМЕ чрез системата за сигурно електронно
връчване сканираното експертно решение на
ТЕЛК. В срок от един работен ден РКМЕ
изпраща експертното решение чрез ИБД
на съответната ТЕЛК. В 10-дневен срок от
получаването му ТЕЛК въвежда данните от
експертното решение в ИБД, за което уведо
мява НЕЛК чрез ИБД.“
§ 31. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
„(3) За всяко лице, което ще се освидетел
ства за първи път от ТЕЛК, РКМЕ отразява
движението на медицинската документация
в ИБД.“
§ 32. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Лицата или законните им предста
вители/упълномощени от тях лица подават
заявление-декларация по образец съгласно
приложение № 11 на място в РКМЕ или чрез
лицензиран пощенски оператор за:“;
б) в т. 2 думите „когато, служебно повика
но, лицето не се е явило в ТЕЛК“ и запетаята
пред тях се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата по ал. 1 се уведомяват от РКМЕ
служебно за необходимостта от редовно преос
видетелстване по повод получаване на пенсия.
(3) Лицата по ал. 1 заедно със заявлениедекларацията подават в РКМЕ направление
от личния/лекуващ лекар или протокол на
ЛКК и медицинска документация, доказваща
здравословното им състояние, включително
заверени копия от медицински документи,
съдържащи резултати от медико-диагностични
изследвания и консултации, които са налични
в медицинската документация при личния
лекар и/или при лекуващия лекар.“
3. В ал. 4 думите „протокол на ЛКК“ се
заменят с „направление от личния/лекуващ
лекар/протокол на ЛКК“.
4. В ал. 5 накрая се добавя „с изключение
на случаите на чл. 40, ал. 2“.
§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се поставя наклонена черта
и се добавя „направление от личния/лекуващ
лекар и медицинска документация“;
б) в т. 7 думите „медицински документи,
допълнително изискани от ТЕЛК“ се заменят
с „допълнително изискани документи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Съдържанието на медицинското екс
пертно досие се отразява в ИБД от РКМЕ.
При постъпване на нови документи те се
включват като неразделна част от медицин
ското експертно досие и се отбелязва датата
на постъпването им.“
§ 34. В чл. 58, ал. 1 думите „специализирана
ТЕЛК или“ се заличават.
§ 35. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Регионалната картотека по посто
янния адрес на лицето изпраща с писмо с
известие за доставяне и по електронен път на
ТП на НОИ експертното решение на ТЕЛК,
след като е проверила, че всички страни са
уведомени и срокът за обжалване по чл. 63,
ал. 1 е изтекъл. Експертното решение се из
праща с писмо с известие за доставяне и на
осигурителите.“
§ 36. В чл. 60 ал. 2 се изменя така:
„(2) Медицинските комисии по чл. 98,
ал. 4 от КСО отразяват в ИБД мотивите за
обжалване на издадените експертни решения
на ТЕЛК и НЕЛК.“
§ 37. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „азбучните картони на
лицата“ се заменят с „информацията от ИБД
за лицата“.
2. В ал. 2 думите „на лицата“ се заменят с
„и информацията от ИБД за лицата“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Медицинската информация и доку
ментация от експертните досиета на лицата
може да бъде предоставяна при условията и
по реда на Закона за здравето.“
4. В ал. 6 думите „В азбучния картон се
вписва“ се заменят с „Регионалната картотека
на медицинската експертиза отбелязва в ИБД“.
§ 38. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Обжалванията и възражени
ята от страна на заинтересованите лица и
органи (освидетелстваните, осигурителите,
НОИ, Агенцията за социално подпомагане,
Агенцията за хората с увреждания и органите
на медицинската експертиза на работоспособ
ността) се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар – в
14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;
2. срещу решенията на ЛКК и ЦСМП – в
14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;
3. срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен
срок от получаването им, пред НЕЛК;
4. срещ у решени я та на НЕЛК – пред
административния съд, в чийто район се
намира постоянният или настоящият адрес
на жалбоподателя, по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалванията и възраженията по ал. 1,
т. 1 – 3 се правят чрез РЗИ.
(3) Когато обжалваният болничен лист е
издаден от член на ЛКК, жалбата по него се
разглежда от друга ЛКК.
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(4) Заинтересованите лица и организации
(освидетелстваните, осигурителите, територи
алните поделения на НОИ и НЗОК) могат да
обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с
които се нарушават изискванията и редът при
издаване на експертни решения за временна
неработоспособност, и пред регионалния съвет
по чл. 111 от Закона за здравето.
(5) Срокът за обжалването по ал. 1 и 4
започва да тече от датата на получаване на
експертното решение.
(6) Регионалният съвет се произнася по
жалбите в 10-дневен срок след повторна екс
пертиза на временната неработоспособност,
извършена от определена от него специали
зирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
(7) В случаите на установено нарушение
при издаването му регионалният съвет отменя
обжалваното експертно решение, като рабо
тоспособността се установява с решението на
повторната експертиза.
(8) Решението на регионалния съвет за
отменяне на експертното решение и реше
нието на повторната експертиза се изпращат
на заинтересованите от експертизата лица
(освидетелстваните, осигурителите и НОИ),
както и на РЗОК.
(9) Обжалването на решението на ЛКК по
реда на ал. 4 е пречка за обжалването му по
реда на ал. 1, т. 2.
(10) Решението на регионалния съвет за
отхвърляне на жалбата не е пречка за об
жалване на решението на ЛКК пред ТЕЛК
по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът
започва да тече от получаването на решението
на регионалния съвет.
(11) Решението на повторната експертиза по
ал. 7 може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.
(12) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 и
ал. 4 – 11 се обжалват и експертните решения
по чл. 24, ал. 1, т. 8 от заинтересованите лица
и разследващите органи или от органите на
съдебната власт.“
§ 39. В чл. 66 думите „два дни“ се заменят
с „от два работни дни“.
§ 40. В чл. 67 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарските консултативни комисии,
РКМЕ и НЕЛК изпращат експертното ре
шение на ТП на НОИ с писмо с известие за
доставяне и по електронен път. С писмо с
известие за доставяне експертното решение
се изпраща и на осигурителите.“
§ 41. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „към РЗИ“ се
заменят с „на РЗИ“, а думите „към РКМЕ“
се заменят с „РКМЕ“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. правят проверки по създадената органи
зация на работа, по качеството на медицинска
та експертиза и по воденето на медицинската
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документация от лекуващите лекари, ЛКК
и ТЕЛК, както и относно състава на ЛКК
и ТЕЛК;“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „към РЗИ“ се
заменят с „на РЗИ“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При получаване на жалби, възражения
и сигнали от физически/юридически лица,
включително извън кръга на посочените в
чл. 63, ал. 1, и след изтичане на предвиде
ните в чл. 63 срокове, съдържащи данни за
извършено престъпление, директорите на
РЗИ/ТП на НОИ/РЗОК/НЕЛК ги изпращат
на органите на досъдебното производство.
(4) При поискване, в случаите по ал. 3,
директорите на РЗИ/РЗОК/НЕЛК съдействат
на органите на досъдебното производство за
извършване на контролни/допълнителни ме
дицински дейности/изследвания от лечебни
заведения, различни от тези, които са извър
шили съответните изследвания/медицински
дейности, свързани с издадени експертни
решения на органите на медицинската екс
пертиза.“
§ 42. Създават се чл. 70а, 70б и 70в:
„Чл. 70а. Националната експертна лекарска
комисия осъществява методическа и консул
тативна помощ и контрол по организацията и
качеството на експертната дейност на органите
на медицинската експертиза, като:
1. участва в извършването на проверки
на лечебните заведения в страната относно
създадената организация на работа, воденето
на медицинската документация и качеството
на медицинската експертиза, осъществявана
от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК;
2. изготвя констативни протоколи за ре
зултатите от проверките по т. 1 и при необ
ходимост дава препоръки и указания, чието
изпълнение се проследява от съответната
РЗИ; протоколите се връчват на ръководителя
на лечебното заведение и на директора на
съответната РЗИ;
3. съвместно с РЗИ организира и провежда
дейности за повишаване квалификацията на
лекарите по проблемите на медицинската
експертиза.
Чл. 70б. (1) Въз основа на данните от ИБД
НЕЛК изготвя анализ на издадените експертни
решения на всяка ТЕЛК за всяко тримесе
чие, в двуседмичен срок след изтичането му
и за всяка календарна година, в срок до 15
януари на следващата календарна година по
следните критерии:
1. брой издадени експертни решения на
ТЕЛК по общини и области на 1000 души с
определен процент трайно намалена рабо
тоспособност/вид и степен на увреждане 50
и над 50 процента;
2. брой издадени експертни решения на
ТЕЛК по общини и области на 1000 души с
определен процент трайно намалена работо
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способност/вид и степен на увреждане 50 и
над 50 процента по класове болести (МКБ-10)
и възрастови групи.
(2) Националната експертна лекарска ко
мисия може да извършва анализа по ал. 1 и
въз основа на допълнителни критерии според
конкретната необходимост.
(3) Въз основа на анализите по ал. 1 и 2
НЕЛК изготвя план за проверки на всяко
тримесечие на ТЕЛК в страната и на издаде
ните от тях експертни решения по следните
критерии:
1. най-голям брой издадени експертни ре
шения на 1000 души за съответната област
с определен процент трайно намалена рабо
тоспособност/вид и степен на увреждане 50
и над 50 процента в сравнение със средната
стойност на издадените такива експертни
решения на 1000 души за страната;
2. най-голям брой издадени експертни
решения на 1000 души за съответната област
с определен процент трайно намалена рабо
тоспособност/вид и степен на увреждане 50 и
над 50 процента по един и същ клас болести
(МКБ-10) в сравнение със средната стойност
на издадените такива експертни решения на
1000 души за страната;
3. териториалните експертни лекарски ко
мисии, издали експертни решения с определен
процент трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента
на 1000 души население, чийто брой експертни
решения надвишава с 30 процента средния
брой на издадените експертни решения от
ТЕЛК в страната, с определен процент трайно
намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане 50 и над 50 процента на 1000 души.
(4) Националната експертна лекарска коми
сия извършва проверки на случаен принцип
на не по-малко от 3 на сто от необжалваните
експертни решения на ТЕЛК, определени по
реда на ал. 3.
(5) В резултат на проверките по ал. 4 НЕЛК
може да отменя или да изменя неправилни
решения на ТЕЛК, както и да връща техните
решения за отстраняване на непълноти по
реда и в срока по чл. 113, ал. 1 от Закона за
здравето.
Чл. 70в. В случай че в резултат на про
верките по чл. 70б се установят данни или
съмнения за извършено престъпление или
административно нарушение, директорът на
НЕЛК ги изпраща на органите на досъдебно
то производство или на съответната РЗИ за
предприемане на действия по компетентност.“
§ 43. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Експертите
на“ се заменят със „Служителите в“;
б) точка 1 се изменя така:
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„1. изпращат с писмо с известие за доставяне на екземпляр от експертното решение на за
интересованите страни и на НЦОЗА чрез ИБД;“.
2. В ал. 2 думите „Експертите на“ се заменят със „Служителите в“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Служителите в РКМЕ отразяват в ИБД всички действия и обстоятелства по ал. 1, т. 3,
4 и 7 и ал. 2 и 3.“
§ 44. Приложения № 1, 2 и 3 се изменят така:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 4

Вх. № .....................................
................................. 20.... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНАТА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лeчебното заведение)

в качеството на
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
адрес
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(област, община, град, ул., №)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Предлагам съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 4 от Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи считано от .................................... г. към
регистрационен номер на лечебното заведение

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................,
(адрес на лечебното заведение - област, община, град, ул., №)

представлявано от
.......................................................................................................................................................……….............
...........................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
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да определите следните състави на обща и специализирани ЛКК:

Обща лекарска консултативна комисия
1. Председател
д-р …...................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по вътрешни болести.
код специалност*

УИН на лекаря

2. Член

д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по........................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по........................................................

УИН на лекаря /ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

4. Член
д-р …..................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член

д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

6. Член
д-р …..................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Работно време на комисията:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Специализирана лекарска консултативна комисия
по ............................................................ 
специалност

код специалност **

1. Председател
д-р …...................................................................................................
име и фамилия на лекаря/лекаря по дентална медицина

ЕГН

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря / ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

2. Член
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря
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 - специалист по........................................................

С Т Р. 1 5

УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по........................................................

УИН на лекаря ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
4. Член
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря /ЛПК на лекаря по дентална медицина

Работно време на комисията:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Специализирана лекарска консултативна комисия
по ............................................................ 
специалност

1. Председател

код специалност
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д-р …...................................................................................................
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ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

2. Член
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря /ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по........................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
4. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

Работно време на комисията:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Специализирана лекарска консултативна комисия
по ............................................................ 
специалност

код специалност

1. Председател

д-р …...................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

2. Член
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по........................................................

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря /ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …..................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря /ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
4. Член
д-р …..................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря /ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.
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Работно време на комисията:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

С уважение:
..........................
(подпис)
Забележки:
* - посочва се код на медицинската специалност, която притежава лицето, съгласно приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8.
** - посочва се код на медицинската специалност, по която се създава Специализираната ЛКК, съгласно приложение
№ 10 към чл. 54а, ал. 8.

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

в качеството на
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
адрес
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(област, община, град, ул., №)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Предлагам съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 4 от Правилника за
устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи считано от .........................г. към
регистрационен номер на лечебното заведение
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............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................,
(адрес на лечебното заведение - област, община, град, ул., №)

представлявано от
.............................................................................................................................................................................
…………................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

да бъдат извършени следните промени, касаещи състава на ЛКК, определен с Ваша Заповед
№ ................/ ................:
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
(основание за промяна)

 Промените/  Закриете състава на:*

Обща лекарска консултативна комисия
№ **
1. Председател
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 ***- специалист по вътрешни болести
код специалност

УИН на лекаря

С Т Р.
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2. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

4. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина
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д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

С Т Р. 2 1

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................
УИН на лекаря
код специалност

6. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Работно време на комисията:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Специализирана лекарска консултативна комисия
№ **
по ............................................................ ****

специалност

код специалност

1. Председател
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

2. Член

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.
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д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

БРОЙ 84

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

3. Член

д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
4. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

5. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина
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Работно време на комисията:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Специализирана лекарска консултативна комисия
№ 
по ............................................................ 
специалност

код специалност

1. Председател
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

2. Член

д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
4. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

5. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

Работно време на комисията:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
С уважение:
..........................
(подпис)
Забележки:
* Посочва се само една от двете възможности;
** Вписва се номера на ЛКК, който е генериран от директора на РЗИ при издаването на заповедта на основание чл. 104,
ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 4, съгласно приложение № 3 към чл. 7, ал. 4;
*** Посочва се код на медицинската специалност, която притежава лицето, съгласно приложение № 10 към чл. 54а,
ал. 8;
**** Посочва се код на медицинската специалност, по която е създадена Специализираната ЛКК, съгласно приложение
№ 10 към чл. 54а, ал. 8;
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С Т№Р.3 2 5
Приложение
към чл. 7, ал. 4
Приложение № 3
към чл. 7, ал. 4

ЗАПОВЕД
№ ............................,
гр. ...................., 20.....г.
На основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 и 4 от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи и предложение с
вх. №................../..................г.
 ОПРЕДЕЛЯМ/  ЗАКРИВАМ*:
следните състави на лекарски консултативни комисии (ЛКК) към

регистрационен номер на лечебното заведение

........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

Обща лекарска консултативна комисия
№ **

1. Председател

д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

***- специалист по вътрешни болести
код специалност

2. Член

УИН на лекаря

С Т Р.
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д-р …................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
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ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

4. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

6. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Работно време на комисията:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Специализирана лекарска консултативна комисия ****
№ 
по ............................................................ *****
специалност

код специалност

1. Председател
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 *** - специалист по……………………………..
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

2. Член

д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.
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3. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

4. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина
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д-р …................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по......................................................
код специалност

С Т Р. 2 9

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална
медицина

6. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Работно време на комисията:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и
на съответното лечебно заведение, РЗОК, ТП на НОИ и РДСП.
Заповедта подлежи на обжалване пред .......................................... в 14-дневен срок по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
........................................
/Име, фамилия и подпис/
Директор на регионалната здравна инспекция
Забележки:
*Посочва се една от двете възможности;
** Директорът на съответната РЗИ определя идентификационен номер за всяка обща ЛКК, която се
създава със заповедта.
Идентификационният номер се състои от 17 цифри и се определя по следния начин:

Обща лекарска консултативна комисия

№ 
1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

С Т Р. 3 0
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
БРОЙ 84
1. Позиции от 1 до 10 съдържат регистрационния номер на лечебното заведение, в което се създава
ЛКК.
Позиции 11 и 12 съдържат последните две цифри на календарна година, през която е създадена
№2.
съответната
1 2 ЛКК.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. Позиции от 13 до 16 съдържат цифрите „0000“ (четири нули), с които се обозначава обща ЛКК.
4.
на създадената
обща
в лечебното
заведения.
1. Позиция
Позиции17отсъдържа
1 до 10поредния
съдържатномер
регистрационния
номер
наЛКК
лечебното
заведение,
в което се създава
ЛКК.
***2.Посочва
се 11
коди на
специалност,
която на
притежава
лицето,
съгласно
приложение
№ 10
Позиции
12 медицинската
съдържат последните
две цифри
календарна
година,
през която
е създадена
към
чл. 54а, ал.
8;
съответната
ЛКК.
3. Позиции от 13 до 16 съдържат цифрите „0000“ (четири нули), с които се обозначава обща ЛКК.
****
на съответното
РЗИ
определя
идентификационен
за всяка
специализирана ЛКК,
4. Директорът
Позиция 17 съдържа
поредния
номер
на създадената
обща ЛКК номер
в лечебното
заведения.
която се създава със заповедта.
*** Посочва се код на медицинската специалност, която притежава лицето, съгласно приложение № 10
Идентификационният
номер се състои от 17 цифри и се определя по следния начин:
към чл. 54а, ал. 8;
**** Директорът на съответното
определя идентификационен
Специализирана
лекарска РЗИ
консултативна
комисия номер за всяка специализирана ЛКК,
която
се
създава
със
заповедта.
№


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Идентификационният номер се състои от 17 цифри и се определя по следния начин:

1. Позиции от 1 до 10 съдържат регистрационния номер на лечебното заведение, в което се създава
Специализирана лекарска консултативна комисия
ЛКК.
№2.
Позиции 11 и 12 съдържат последните две цифри на календарна година, през която е създадена
съответната
1 2 ЛКК.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. Позиции от 13 до 16 съдържат кода на специалността, по която е създадена специализираната ЛКК,
съгласно
приложение
10съдържат
към чл. 54а,
ал. 8.
1. Позиции
от 1 до№10
регистрационния
номер на лечебното заведение, в което се създава
4. Позиция 17 съдържа поредния номер на създадената ЛКК в лечебното заведения по съответната
ЛКК.
специалност.
2. Позиции 11 и 12 съдържат последните две цифри на календарна година, през която е създадена
съответната ЛКК.
3. Позиции
13 код
до 16насъдържат
кода на специалността,
по която е специализираната
създадена специализираната
ЛКК,
*****
Посочваотсе
специалността,
по която е създадена
ЛКК, съгласно
съгласно приложение
къмал.
чл.8;54а, ал. 8.
приложение
№ 10 към №
чл.10
54а,
4. Позиция 17 съдържа поредния номер на създадената ЛКК в лечебното заведения по съответната
специалност.
***** Посочва се код на специалността, по която е създадена специализираната ЛКК, съгласно
приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8;

“

§ 45. Създава се ново приложение № 4 към чл. 8, ал. 1:
“

§ 45. Създава се ново приложение № 4 към чл. 8, ал. 1:
§ 45. Създава се ново приложение № 4 към чл. 8, ал. 1:

ЗАПОВЕД
№ ............................,
гр. ...................., 20.....г.

„Приложение № 4

„Приложение
№ 14
към чл. 8, ал.
към чл. 8, ал. 1
„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 1

ЗАПОВЕД

На основание чл. 104, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 8, ал. 1 от Правилника за устройството и
............................,
организацията на работа на органите на№медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на
гр. ...................., 20.....г.
медицинските експертизи
На основание чл. 104, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 8, ал. 1 от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

 ОПРЕДЕЛЯМ/  ЗАКРИВАМ*:
следните състави на лекарски консултативни комисии (ЛКК) към

регистрационен номер на лечебното заведение

........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

Обща лекарска консултативна комисия
№ **
1. Председател

д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 ***- специалист по вътрешни болести
код специалност

УИН на лекаря

2. Член

д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................
код специалност

3. Член

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

д-р ….................................................................................................
име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................

БРОЙ 84

ЕГН на лекаря

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

4. Член
д-р …................................................................................................... ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

име и фамилия на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

6. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Работно време на комисията:
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Специализирана лекарска консултативна комисия ****

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

№ 
по ............................................................ *****
специалност

код специалност

1. Председател
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 ***- специалист по ……………………………….
код специалност

УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

2. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

4. Член

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член
д-р …...................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря

код специалност

6. Член
д-р ….................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Работно време на комисията:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ... ...........
Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на съответните лица, на
директора на съответната РЗИ, РЗОК, ТП на НОИ и РДСП.
Заповедта подлежи на обжалване пред .......................................... в 14-дневен срок по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

........................................
/Име, фамилия и подпис/
Ръководител на лечебното заведение

Забележки:
*Посочва се една от двете възможности;
** Ръководителят на лечебното заведение определя идентификационен номер за всяка обща ЛКК, която се
създава със заповедта.
Идентификационният номер се състои от 17 цифри и се определя по следния начин:

Обща лекарска консултативна комисия
№ 
1

2

3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Позиции от 1 до 10 съдържат регистрационния номер на лечебното заведение, в което се създава
ЛКК.
2. Позиции 11 и 12 съдържат последните две цифри на календарна година, през която е създадена
съответната ЛКК.
3. Позиции от 13 до 16 съдържат цифрите „0000“ (четири нули), с които се обозначава обща ЛКК.
4. Позиция 17 съдържа поредния номер на създадената обща ЛКК в лечебното заведения.
*** Посочва се код на медицинската специалност, която притежава лицето, съгласно приложение № 10
към чл. 54а, ал. 8;
**** Ръководителят на лечебното заведение определя идентификационен номер за всяка специализирана
ЛКК, която се създава със заповедта.
Идентификационният номер се състои от 17 цифри и се определя по следния начин:

Специализирана лекарска консултативна комисия
№ 
1

2

3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Позиции от 1 до 10 съдържат регистрационния номер на лечебното заведение, в което се създава
ЛКК.
2. Позиции 11 и 12 съдържат последните две цифри на календарна година, през която е създадена
съответната ЛКК.
3. Позиции от 13 до 16 съдържат кода на специалността, по която е създадена специализираната ЛКК,
съгласно приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8.
4. Позиция 17 съдържа поредния номер на създадената ЛКК в лечебното заведения по съответната
специалност.
***** Посочва се код на специалността, по която е създадена специализираната ЛКК, съгласно
приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8;

““

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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§ 46. Създава се ново приложение № 5 към чл. 10, ал. 3:

§ 46. Създава се ново приложение № 5 към чл. 10, ал. 3:

„Приложение
№55
„Приложение №
към
чл.
10,
ал.
към чл. 10, ал. 33

ЗАПОВЕД
№ ............................,
гр. ...................., 20.....г.
На основание чл. 10, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и заповед
№................../..................г. на директора на РЗИ…………………………..

ОПРЕДЕЛЯМ
следния състав на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) към

регистрационен номер на лечебното заведение

............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

Териториална експертна лекарска комисия
№ *

1. Председател
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 **- специалист по....................................................................
код специалност

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

2. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

3. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

код специалност

4. Член
д-р …...................................................................................................ЕГН на лекаря
име и фамилия на лекаря

 - специалист по....................................................................
код специалност

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
5. Член

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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д-р …...................................................................................................
име и фамилия на лекаря

ЕГН на лекаря

 - специалист по....................................................................
УИН на лекаря
код специалност

6. Член
д-р …................................................................................................

ЕГН на лекаря

 - специалист по.......................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

код специалност

Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и
на съответното лечебно заведение, РЗОК, ТП на НОИ, РДСП.
Заповедта подлежи на обжалване пред .......................................... в 14-дневен срок по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
........................................
/Име, фамилия и подпис/
Ръководител на лечебно заведение
Забележки:
* Вписва се идентификационен номер за ТЕЛК, посочен в заповедта на директора на съответната РЗИ,
издадена на основание чл. 105 ал. 1 от Закона за здравето. Идентификационният номер се предоставя от
НЦОЗА. Номерът се състои от 4 цифри, като следва:

№ 
1

2

3

4

Позиции 1 и 2 съдържат номера на областта, в която се разкрива съответната ТЕЛК.
Позиции 3 и 4 съдържат поредния номер на създадената ТЕЛК на територията на съответната област.
** Посочва се код на медицинската специалност, която притежава лицето, съгласно приложение № 10 към
чл. 54а, ал. 8.
“

“

§ 47. Досегашните приложение № 3а към чл. 15, ал. 2 и приложение № 3б към чл. 15,

Б Р О Й 8ал.
4 3 стават съответно приложение
Д Ъ Р№Ж
АВЕ
С Т Н И К № 7 към чл. 15, ал. 3.
6 към
15,Нал. В
2 иЕ приложение

С Т Р. 3 9

§ 48. Досегашното приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 става приложение № 8 към чл. 23,
§ 47. Досегашните
приложение № 3а към чл. 15, ал. 2 и приложение № 3б към чл. 15, ал. 3
ал. 2 и се изменя така:
стават съответно приложение № 6 към 15, ал. 2 и приложение № 7 към чл. 15, ал. 3.
§ 48. Досегашното приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 става приложение № 8 към чл. 23,
ал. 2 и се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 23, ал. 2

„Приложение № 8
към чл. 23, ал. 2

Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2

МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ТЕЛК № . ……………………. дата 

 

Личен лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по
дентална медицина)
..........................................................................................................................................

УИН на лекаря/ ЛПК на лекаря по дентална медицина

Регистрационен номер на лечебното заведение

име и фамилия на лекаря

..........................................................................................................................................
име на лечебното заведение

................................................................................................................................................................... / ............................................
адрес на лечебното заведение (област, община, град, ул., №)

телефон

Освидетелствано лице

ЕГН (ЛНЧ) на пациента



ЛНЧ

Пол м/ж

Идентификационен номер



код на държава

ССН

 гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)

дата

на раждане ..

................................................................................................................................................................................................................
име, презиме и фамилия по лична карта

Лична карта № ................................. дата: .................................................... Електронен адрес (e-mail)…………….………………
Постоянен адрес: .................................................................................................................................................................................
(област, община, град, ул., №)

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Настоящ адрес: ....................................................................................................................................................................................
(област, община, град, ул., №)

 Лицето е в трудовоправни отношения

Месторабота (за лица на и над 16-годишна възраст): ......................................................................................................................
(име на фирма, адрес, длъжност, телефон)

...............................................................................................................................................................................................................
Диагноза на водещото заболяване

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

.

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

Диагнози на придружаващите заболявания

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

.

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

.

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

.

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

.

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

.

Анамнеза
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
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Обективно състояние
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………

Изпраща се на ТЕЛК за:

1. Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност.
2. Вид и степен на увреждане.
3. Промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинната
връзка.
4. Необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние.
5. Необходимост от преосвидетелстване по повод на социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
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Придружаващи документи:
1. ………………………………………………………………………….
Придружаващи документи:
2. ………………………………………………………………………….
1. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………….

..

дата на издаване на документа

дата на издаване на документа
дата на издаване на документа

..

..
..

дата на издаване на документа
дата на издаване на документа

дата на издаване на документа
дата на издаване на документа

..
..

..
..

дата на издаване на документа

4. ………………………………………………………………………….
дата на издаване на документа ..
Личен лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по
дентална
медицина):
5. ………………………………………………………………………….
дата на издаване на документа ..
......................................................................................................................................

Личен лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по
(име и фамилия, подпис и печат)
дентална медицина):

Забележка:
......................................................................................................................................

Придружаващите документи се прилагат.

(име и фамилия, подпис и печат)

Забележка:
Придружаващите документи се прилагат.

“

§ 49. Създава се приложение № 9 към чл. 24, ал. 8:

“

§ 49. Създава се приложение № 9 към чл. 24, ал. 8:
„Приложение
„Приложение
№ 9 № 9
чл.
към към
чл. 24,
ал.24,
8 ал. 8

§ 49. Създава се приложение № 9 към чл. 24, ал. 8:

Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8
„Приложение № 9
към чл. 24, ал. 8

МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ НА ЛКК № . .……………………. дата   
Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8
ЛКК № 
МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ НА ЛКК № . .……………………. дата 
ЛКК № 
към ..................................................................................................................................

 

регистрационен номер на лечебното заведение

име на лечебното заведение

към ..................................................................................................................................
име на лечебното заведение

регистрационен номер на лечебното заведение
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................................................................................................................................................................... / ............................................
адрес на лечебното заведение (област, община, град, ул., №)

телефон

Име и фамилия на лекар

УИН на лекар

Председател:
Д-р .............................................................................................................. ……………………………………………………………………….



Членове:



Д-р .............................................................................................................. ………………………………………………………………………. 
Д-р .............................................................................................................. ………………………………………………………………………. 
Д-р .............................................................................................................. ………………………………………………………………………. 
Д-р .............................................................................................................. ……………………………………………………………………….
Д-р .............................................................................................................. ……………………………………………………………………….

Пол м/ж

Освидетелствано лице

ЕГН (ЛНЧ) на пациента



ЛНЧ

код на държава

Идентификационен номер



ССН

 гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)

дата на

раждане ..

.................................................................................................................................................................................................................
име, презиме и фамилия по лична карта

Лична карта № .................................. дата:..................................................... Електронен адрес (e-mail)………………………………
/ако има такъв/

Постоянен адрес: .................................................................................................................................................................................
(област, община, град, ул., №)

Настоящ адрес: ...................................................................................................................................................................................
(област, община, град, ул., №)

 Лицето работи в момента
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Месторабота (за лица на и над 16-годишна възраст): .....................................................................................................................
(име на фирма, адрес, длъжност, телефон)

Диагноза на водещото заболяване

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

.

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

Диагнози на придружаващите заболявания

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

.

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

.

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

.

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

.
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Анамнеза
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Обективно състояние
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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Мнение относно временната неработоспособност или трайно намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане на лицето:
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Болничен лист № ..........................  дни, МКБ . от .....................до ...................  първичен  продължение
ТЕЛК №, ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №  от заседание №  дата    (д/м/г)
Изпраща се на ТЕЛК за:
 Освидетелстване;
 временна неработоспособност;
 трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
 Преосвидетелстване по повод:
 изтичане срока на последното експертно решение;
 влошено здравословно състояние;
 подобрено здравословно състояние;
 срока на инвалидизиране;
 противопоказни условия на труд;
 причинна връзка;
 социални придобивки;
 други поводи, предвидени в нормативни актове.
(Забележка: Избира се от посочените)
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Придружаващи документи:
1. ………………………………………………………………………….

дата на издаване на документа

..

2. ………………………………………………………………………….

дата на издаване на документа

..

3. ………………………………………………………………………….

дата на издаване на документа

..

4. ………………………………………………………………………….

дата на издаване на документа

..

5. ………………………………………………………………………….

дата на издаване на документа

..

ЛКК:

(печат лечебно заведение)

1. ………………………………………………………………………….
(Име и фамилия, подпис)
2. ………………………………………………………………………….
(Име и фамилия, подпис)
3. ………………………………………………………………………….
(Име и фамилия, подпис)
4. ………………………………………………………………………….
(Име и фамилия, подпис)
5. ………………………………………………………………………….
(Име и фамилия, подпис)
Забележка:

Придружаващите документи се прилагат.

“
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§ 50. Създава се приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8:
„Приложение № 10
към чл. 54а, ал. 8
№ по ред

Код

Медицинска специалност

1

2

3

За лица с професионална квалификация „лекар“
1

1132

Авиационна медицина

2

1001

Акушерство и гинекология

3

1002

Ангиология

4

1003

Анестезиология и интензивно лечение

5

1023

Клинична вирусология

6

1004

Вътрешни болести

7

1005

Гастроентерология

8

1006

Гериатрична медицина

9

1007

Гръдна хирургия

10

1008

Детска гастроентерология

11

1009

Детска ендокринология и болести на обмяната

12

1010

Детска кардиология

13

1011

Детска клинична хематология и онкология

14

1012

Детска неврология

15

1013

Детска нефрология и хемодиализа

16

1014

Детска пневмология и фтизиатрия

17

1015

Детска психиатрия

18

1016

Детска ревматология

19

1017

Детска хирургия

20

1018

Ендокринология и болести на обмяната

21

1019

Инфекциозни болести

22

1020

Кардиология

23

1021

Кардиохирургия

24

1022

Клинична алергология

25

1024

Клинична имунология

26

1025

Клинична лаборатория

27

1027

Клинична токсикология

28

1028

Клинична фармакология и терапия

29

1029

Клинична хематология

30

1030

Кожни и венерически болести

31

1031

Лицево-челюстна хирургия

32

1032

Лъчелечение

33

1033

Медицинска генетика

34

1034

Медицинска онкология

35

1035

Медицинска паразитология

36

1026

Клинична микробиология

37

1036

Неврохирургия

38

1037

Неонатология
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№ по ред

Код

Медицинска специалност

1

2

3

39

1038

Нервни болести

40

1039

Нефрология

41

1040

Нуклеарна медицина

42

1041

Образна диагностика

43

1042

Обща и клинична патология

44

1043

Обща медицина

45

1044

Ортопедия и травматология

46

1045

Очни болести

47

1046

Педиатрия

48

1047

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

49

1048

Пневмология и фтизиатрия

50

1049

Професионални болести

51

1050

Психиатрия

52

1051

Ревматология

53

1052

Спешна медицина

54

1053

Спортна медицина

55

1054

Съдебна медицина и деонтология

56

1055

Съдебна психиатрия

57

1056

Съдова хирургия

58

1057

Трансфузионна хематология

59

1058

Урология

60

1059

Ушно-носно-гърлени болести

61

1060

Физикална и рехабилитационна медицина

62

1061

Хирургия

63

1062

Биохимия

64

1063

Епидемиология на инфекциозните болести

65

1064

Икономика на здравеопазването

66

1065

Комунална хигиена

67

1066

Медицина на бедствените ситуации

68

1067

Обща хигиена

69

1068

Патофизиология

70

1069

Радиационна хигиена

71

1070

Радиобиология

72

1071

Социална медицина и здравен мениджмънт

73

1072

Токсикология

74

1073

Трудова медицина

75

1074

Фармакология

76

1075

Хигиена на детско-юношеската възраст

77

1076

Хранене и диететика

78

1080

Дентална образна диагностика
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№ по ред

Код

Медицинска специалност

1

2

3

79

1127

Анатомия, хистология и цитология

80

1128

Медицинска биология

81

1129

Медицинска педагогика

82

1130

Правно регулиране в здравеопазването

83

1131

Физиология

84

1133

Военна токсикология

85

1134

Военномедицинско планиране

86

1136

Превантивна военна медицина

За лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“
87

2062

Биохимия

88

2077

Дентална имплантология

89

2078

Дентална клинична алергология

90

2079

Детска дентална медицина

91

2081

Обща дентална медицина

92

2082

Оперативно зъболечение и ендодонтия

93

2083

Орална хирургия

94

2084

Ортодонтия

95

2085

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

96

2086

Протетична дентална медицина

97

2087

Социална медицина и обществено дентално здраве

98

2080

Дентална образна диагностика

99

2127

Анатомия, хистология и цитология

100

2129

Медицинска педагогика

101

2130

Правно регулиране в здравеопазването

102

2131

Физиология

103

2133

Военна токсикология

104

2134

Военномедицинско планиране

105

2136

Превантивна военна медицина

За лица, притежаващи едновременно професионална квалификация „лекар“ и професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“
106

3088

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

107

3127

Анатомия, хистология и цитология

108

3129

Медицинска педагогика

109

3130

Правно регулиране в здравеопазването

110

3133

Военна токсикология

111

3134

Военномедицинско планиране

112

3136

Превантивна военна медицина

“
§ 51. Досегашното приложение № 5 към чл. 56, ал. 1 става приложение № 11 към чл. 56,
ал. 1 и се изменя така:
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„Приложение № 11
към чл. 56, ал. 1
Вх.№ .................. / ......................20..... г.

ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР

ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА
ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК)
ЧРЕЗ
РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА
МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
ГРАД ………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
от (трите имена) ............................................................................................................................................
роден(а) на ..........................., л. к. (пасп.) № ................................., изд. на ..................., от .......................
Постоянен адрес: гр./с. .......................................... пощ. код

 обл. .....................................

ж.к./ул. ................................................................................................. № .........., бл. ......., вх. ......., ап. ......,
Настоящ адрес: гр./с. ................................................... пощ. код .................... обл. .....................................
ж.к./ул. ................................................................................................. № .........., бл. ......., вх. ......., ап. ......,
Адрес за кореспонденция:
 Съвпада с постоянен адрес;
 Съвпада с настоящ адрес;
 Друг адрес: гр./с. ........................................ пощ. код

 обл. .......................................

ж.к./ул. ....................................................................................... № .........., бл. ......., вх. ......., ап. ......,
 телефон за връзка …………………………………. ел. адрес ..................................................................
Данни за упълномощеното лице или за законния представител
Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител на малолетно,
непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице
(трите имена) .............................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на закония представител/пълномощник)
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(трите имена) ................................................................................................................................................
роден/родена на ..........................., л. к. (пасп.) № ................................., изд. на ..................., от .......................
Постоянен адрес: гр./с. .......................................... пощ. код

 обл. .....................................

ж.к./ул. ................................................................................................. № .........., бл. ......., вх. ......., ап. ......,
Настоящ адрес: гр./с. ................................................... пощ. код .................... обл. .....................................
ж.к./ул. ................................................................................................. № .........., бл. ......., вх. ......., ап. ......,
Адрес за кореспонденция:
 Съвпада с постоянен адрес;
 Съвпада с настоящ адрес;
 Друг адрес: гр./с. ............................... пощ. код

 обл. ..............................................

ж.к./ул. ....................................................................................... № .........., бл. ......., вх. ......., ап. ......,
 телефон за връзка…………………………………. ел. адрес ..................................................................
Желая да бъда представен/а/детето ми да бъде представено на ТЕЛК за:
 Освидетелстване;
 временна неработоспособност;
 трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
 Преосвидетелстване по повод:
 изтичане срока на последното експертно решение;
 влошено здравословно състояние;
 подобрено здравословно състояние;
 срока на инвалидизиране;
 противопоказни условия на труд;
 причинна връзка;
 социални придобивки;
 други поводи, предвидени в нормативни актове.
(Забележка: Избира се от посочените)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 Не получавам (Детето ми/пълномощникът ми не получава) пенсия;
 Получавам (Детето ми/пълномощникът получава) пенсия по пенсионно досие
№ ………………………….;
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 Не работя;
 Работя в ..................................................................................................................................................................;
 Не се осигурявам;
 Осигурявам се като ..............................................................................................................................................;
Известно ми е, че за невярна декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Придружаващи документи:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………

гр. ………..

ЗАЯВИТЕЛ/ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК:

Дата: ........................... 20...... г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) В срок до 31 декември 2019 г.
НЕЛК и Министерството на здравеопазването
организират и провеждат обучение на работе
щите в ТЕЛК, РЗИ, НЦОЗА и НОИ за работа
с информационната база данни по чл. 54а.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. НОИ
съвместно с НЕЛК предприемат необходи
мите организационни и технически мерки
за осигуряване на достъп на медицинските
комисии по чл. 98, ал. 4 от Кодекса за соци
ално осигуряване до информационната база
данни по чл. 54а.
§ 53. (1) В срок до 15 ноември 2019 г. ръко
водителите на лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на
университетските болници определят със
заповед съгласно приложение № 4 съставите
на ЛКК (общи и/или специализирани) в ръко
водените от тях лечебни заведения за 2020 г.
(2) В 3-дневен срок от издаването на за
поведите по ал. 1 ръководителите на лечеб
ните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и на университетските
болници ги изпращат на съответната РЗИ,
на съответното териториално поделение на
НОИ, на съответната РЗОК, на съответната
РДСП и на НЕЛК.
(3) В срок до 30 ноември 2019 г. директорите
на РЗИ определят със заповед съставите на
ЛКК (общи и/или специализирани) за 2020 г.
по предложение на съответните ръководители
на лечебните заведения.
(4) Предложенията по ал. 3 се подават до
РЗИ в периода от 1 до 15 ноември 2019 г.

....................................................
(подпис)

“
(5) Предложенията по ал. 4 и заповедите
по ал. 3 се изготвят по образците съгласно
приложения № 1 и 3.
(6) В 3-дневен срок от издаването на за
поведите по ал. 3 директорите на РЗИ ги
изпращат на съответното лечебно заведение,
на съответното териториално поделение на
НОИ, на съответната РЗОК, на съответната
РДСП и на НЕЛК.
(7) В срок до 5 декември 2019 г. списъкът на
ЛКК за 2020 г. се публикува на електронната
страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(8) В срока по ал. 7 директорите на РЗИ
въвеждат в информационната база данни по
чл. 54а данните за съставите на ЛКК.
§ 54. (1) В срок до 1 декември 2019 г. ръко
водителите на съответните лечебни заведения,
към които има открити ТЕЛК, издават заповед
съгласно приложение № 5, с която определят
състава на съответната ТЕЛК.
(2) В 3-дневен срок от издаването на за
поведите по ал. 1 ръководителите на съот
ветните лечебни заведения ги изпращат на
съответната РЗИ.
(3) В срок до 15 декември 2019 г. дирек
торите на РЗИ въвеждат в информационната
база данни по чл. 54а данните за съставите
на ТЕЛК.
§ 55. Започналите и неприключили до 31 де
кември 2019 г. процедури по освидетелстване/
преосвидетелстване на лица за определяне на
процент трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане се довършват по
досегашния ред.
§ 56. (1) В срок до 30 юни 2020 г. коми
сия, създадена със заповед на министъра на
здравеопазването и на управителя на НОИ,
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предава поетапно съхраняваните в НОИ до
сиета, съдържащи медицинска документация
на лица, които са освидетелствани/преосви
детелствани във връзка с формуляр Е 213, на
РКМЕ към Столичната регионална здравна
инспекция за съхранение.
(2) В срока по ал. 1 регионалните здравни
инспекции предават съхраняваните в техните
РКМЕ досиета, съдържащи медицинска доку
ментация на лица, които са освидетелствани/
преосвидетелствани във връзка с формуляр
Е 213, на РКМЕ към Столичната регионална
здравна инспекция за съхранение.
§ 57. Започналите и неприключили до 30
юни 2020 г. процедури по повод постъпил
форм ул яр Е 213 за освидетелстване/пре
освидетелстване на лица за определяне на
процент трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане се довършват по
досегашния ред.
§ 58. В Наредбата за медицинската експер
тиза, приета с Постановление № 120 от 2017 г.
на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 51 от
2017 г.; изм., бр. 62 и 64 от 2018 г. и бр. 46
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6, ал. 5 думите „в личната амбу
латорна карта“ се заменят със „съответно в
амбулаторен лист (АЛ), медицински протокол
на ЛКК или експертно решение“.
2. В чл. 7, ал. 1 думите „личната амбула
торна карта (ЛАК) на лицето“ се заменят с
„АЛ, съответно в медицинския протокол на
ЛКК или във Фиша за медицинско обслужване
от спешен екип“.
3. В чл. 9, ал. 4 и 5 абревиатурата „ЛАК“
се заменя с „АЛ“.
4. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всички решения на ЛКК по експер
тизата на временната неработоспособност,
както и издадените болнични листове задъл
жително се вписват в медицинския протокол
на ЛКК. Решението на ТЕЛК по експертизата
на временната работоспособност се вписва в
експертното решение на ТЕЛК. Номерът и
датата на решението на ТЕЛК се вписват в
медицинския протокол на ЛКК. Всички ре
шения на ЛКК и ТЕЛК по експертизата на
временната неработоспособност за лекуващите
се в лечебно заведение за болнична помощ
задължително се вписват и в историята на
заболяването, и в епикризата.“
5. В чл. 14:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Болничен лист за цялото време на
болничното лечение се издава еднолично от
лекуващия лекар/лекаря по дентална меди
цина. Издаденият болничен лист се отразява
в история на заболяването и в епикризата.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, когато след болничното
лечение болният се нуждае и от домашно
лечение, при изписването се издава един
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болничен лист от ЛКК, в който се включват
дните за болничното лечение, включително
денят на изписването, както и не повече от
30 дни за домашно лечение. В историята на
заболяването, в медицинския протокол на
ЛКК и в епикризата се отразява издаденият
болничен лист и се обосновава необходимостта
от отпуск за домашно лечение.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
6. В чл. 22 абревиатурата „ЛАК“ се заменя
с „АЛ“.
7. В чл. 30, ал. 3 думите „в ЛАК“ се за
личават.
8. В чл. 31, ал. 3 думите „прилага към
ЛАК“ се заменят с „предоставя“.
9. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
„(4) При издаване на болничен лист за
гледане на болен член от семейството лекува
щият лекар или ЛКК вписва в АЛ, съответно
в медицинския протокол на ЛКК на болния,
името на лицето, на което се издава болнич
ният лист за гледането му, местоработата, по
стоянния адрес, родствената връзка с болния,
размера на отпуска и номера на болничния
лист. В АЛ/медицинския протокол на ЛКК
на болния се отразяват прегледът, изслед
ванията, назначеното лечение и диагнозата.
Екземпляр от АЛ/медицинския протокол на
ЛКК на болния се предоставя на лицето, на
което е издаден болничният лист.“
10. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „прилага
в амбулаторната карта на лицето, което по
лучава отпуска, на което се“ се заменят със
„съхранява в лечебното заведение, което“.
11. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) При издаване на болничен лист за
придружаване на болен член от семейството
лекуващият лекар или ЛКК вписва в АЛ,
съответно в медицинския протокол на ЛКК
на болния, името на лицето, на което е изда
ден болничният лист за придружаването му,
местоработата, постоянния адрес, родствената
връзка с болния, размера на отпуска и но
мера на болничния лист. В АЛ/медицинския
протокол на ЛКК на болния се отразяват
прегледът, изследванията, назначеното лечение
и диагнозата. Екземпляр от АЛ/медицинския
протокол на ЛКК на болния се предоставя на
лицето, на което е издаден болничният лист.“
12. В чл. 53 изречение четвърто се изменя
така: „Молбата, срещу която се иска дубликат
от болничен лист, се съхранява в лечебното
заведение, издало болничния лист.“
13. В чл. 54 ал. 1 се изменя така:
„(1) Органите на експертизата, издали не
правомерно болнични листове, имат право
сами да ги анулират до изплащане на обез
щетения по тях, при условие че осигуреният е
съгласен. Съгласието се удостоверява в писмен
вид и се съхранява в лечебното заведение,
анулирало болничния лист.“
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§ 59. В приложение № 3 към чл. 13, ал. 1
от Наредбата за реда за представяне в Наци
оналния осигурителен институт на данните
от издадените болнични листове и решенията
по обжалването им, приета с Постановление
№ 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 67 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. Ред „ЛАК №“ се заличава.
2. В част „Указания за попълване на бол
ничен лист. Издаване на болничен лист“ ду
мите „На ред „ЛАК №“ се попълва номерът
на личната амбулаторна карта на лицето“ се
заличават, а навсякъде думите „попълват ре
дове „ЛАК №“ и“ се заменят с „попълва ред“.
§ 60. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г. с изключение на:
1. Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в
сила от деня на обнародване на постановле
нието в „Държавен вестник“.
2. Параграфи 3 и 42 (по отношение на
чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.
§ 61. В срок до 31 декември 2020 г. минис
търът на здравеопазването извършва оценка
на въздействието на постановлението и пред
приема съответни действия.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8086

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 94 400 лв. по бюджета на Министер
ството на правосъдието за 2019 г. за изплащане
на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдеб
ната власт за третото тримесечие на 2019 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав
на рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание 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:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на единни разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните
изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „2,50 лв.“ се заменят с
„3,00 лв.“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „2,50 лв.“ се заменят
с „3,00 лв.“;
б) в буква „б“ думите „3 лв.“ се заменят
с „3,50 лв.“.
3. В т. 3 д у ми те „3 лв.“ се замен я т с
„3,50 лв.“.
4. В т. 4 д у ми те „6 лв.“ се замен я т с
„6,50 лв.“.
5. В т. 5 д у ми те „4 лв.“ се замен я т с
„4,50 лв.“.
6. В т. 6 д у ми те „8 лв.“ се замен я т с
„8,50 лв.“.
7. В т. 7:
а) в буква „а“ думите „6 лв.“ се заменят
с „6,50 лв.“;
б) в буква „б“ думите „2,50 лв.“ се заменят
с „3,00 лв.“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Средствата по чл. 1 се определят на
база фактическите приходи от продажба на
билети за първото тримесечие и ежемесечно
до края на годината до размера на утвърдените
в началото на годината приходи по бюджета
на Министерството на културата, бюджетна
програма „Сценични изкуства“, при спазване
на следните условия:
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1. текущо през годината преизчислението
на приходите от продажба на билети се из
вършва до 105 на сто от прогнозния бюджет
в частта субсидия в рамките на утвърдените
средства по бюджета на Министерството на
културата за съответната година;
2. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на съответния държавен култу
рен институт не може да надвишава 10 на сто
от полагаемата субсидия за текущата година;
3. при провеждане на спектакли и концер
ти в сценични пространства, включително
извън собствените зали на институ та, се
субсидират приходи от билети до броя на
местата на зрителната зала на съответния
институт, за която е създаден продуктът;
4. при провеждане на оперни спектакли
в турне се субсидират приходи от билети
до 1000 зрителски места на представление;
5. средствата по чл. 1 се предоставят за
приходи от билети в размер до 20,00 лв.
средна цена от продадените билети за съот
ветния спектакъл или концерт при спазване
на изискванията на т. 3 и 4.“

институти в областта на сценичните изкуства,
прилагащи система на делегиран бюджет, и
да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извър
ши произтичащите от ал. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2019 г.
§ 4. В срок до 31 декември 2019 г. минис
търът на културата да приведе в съответствие
методиката по чл. 23а, ал. 2 от Закона за
закрила и развитие на култура и да разра
боти контролни механизми за изпълнение
на условията по чл. 2, т. 1 – 5.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г., с изключение на § 3, който
влиза в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 3. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на култу
рата за 2019 г. в размер 23 000 000 лв. за
п реизчисление на средст вата по ч л. 23а,
ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие
на културата.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за
2019 г.
(3) Дава съгласие министърът на културата
да включи в бюджетите на държавните кул
турни институти в областта на сценичните
изкуства допълнителни разходи в размер до
7 000 000 лв. за сметка на преизпълнение
на собствените приходи на държавните кул
турни институти в областта на сценичните
изкуства.
(4) Със сумата по ал. 1 и 3 да се увели
чат разходите по „Политика в областта на
създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Сценични изкуства”, и
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г. по бюджета на Министерството
на културата за 2019 г.
(5) М и н ис т ър ът н а к у л т у рат а д а и з 
в ърш и н а л а г а щ и т е с е п р о мен и по бю 
д жета на Министерст вото на к ул т у ра
т а з а 2 019 г. и п р о м е н и т е п о ч л . 2 3 в ,
т. 2 от Закона за закрила и развитие на култу
рата по бюджетите на съответните културни

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г.

8184

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 13 000 000 лв. по бюджета на Ми
нистерството на вътрешните работи за 2019 г.
за финансово обезпечаване на сключени дого
вори за изпълнение на дейности, свързани с
издаването на българските лични документи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигу
ряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
(2) Със сумата 13 000 000 лв. да се увели
чат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2019 г. на базата на фактически извърше
ните разходи и да уведомява министъра на
финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да из
вършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8185

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националния център за информация и
документация (ДВ, бр. 59 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и документация за по
стиженията в“ се заменят с „в областта на“.
2. В ал. 5 се създава т. 10:
„10. изготвя Информационна карта за
придобита образователна степен с цел улес
няване достъпа до пазара на труда по искане
на чужденци с предоставена международна
закрила, които по обективни причини не
могат да представят изискуемите документи
по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за държав
ните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Центърът създава и поддържа ин
формационна база данни на български и на
английски език, съдържаща списъка на ре
гулираните професии в Република България
по смисъла на чл. 57, параграф 1, буква „а“
на Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно признаване
то на професионални квалификации (ОВ, L
255 от 30.09.2005 г.) и условията за достъп и
упражняването им, списъците по чл. 57, пара
граф 1, буква „б“, чл. 57, параграф 1, буква „в“
и чл. 57, параграф 1, буква „г“ на Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно признаването на професио
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нални квалификации, както и информация,
свързана с регулираните професии в другите
държави – членки на Европейския съюз.“
4. В ал. 9 думите „(ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.)“
се заличават.
5. В ал. 21 думата „реферативен“ се заменя
с „референтен“.
6. Създават се ал. 22 – 24:
„(22) Центърът организира поддържането
на информационна система, която съдържа:
1. регистър на висшите училища, в който
се вписват данни относно техните основни
звена, филиали и откритите от тях професи
онални направления и специалности, както
и информация за оценките и препоръките от
процедурите за акредитация и за оценяване на
проект и за констатациите и препоръките от
следакредитационното наблюдение и контрол;
2. регистър на академичния състав на вис
шите училища на основен и допълнителен
трудов договор;
3. регистър на всички действащи и пре
къснали студенти и докторанти по степени на
обучение и по професионални направления;
4. регистър на завършилите студенти и
докторанти;
5. регистър на банките, отпускащи креди
ти по Закона за кредитиране на студенти и
докторанти.
(23) Центърът поддържа Регистър на издаде
ните удостоверения за приемане на чужденци
от трети страни за студенти, специализанти
и докторанти във висшите училища в Репу
блика България.
(24) Центърът поддържа национално храни
лище и портал за достъп до отворени данни
с научна информация съгласно Препоръка
(ЕС) 2018/790 на Европейската комисия от
25 април 2018 г. относно достъпа до научна
информация и нейното съхранение.“
§ 2. В чл. 9 се създава т. 12:
„12. осигурява дейностите по администра
тивно обслужване на физическите и юриди
ческите лица на „едно гише“.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 в началото на изречението думите
„приема и“ се заличават.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. извършва проверка на статута на чуж
дестранни висши училища за съответствие с
изискванията на чл. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наред
бата и на автентичността на образователни
документи по постъпили в центъра заявления
за признаване на придобито висше образование
в чуждестранни висши училища;“.
3. Точки 9 и 12 се отменят.
4. В т. 14 думите „(IMI)“ се заменят с
„(ИСВП)“.
5. В т. 15 в началото на изречението думата
„приема“ и запетаята след нея се заличават.
6. Точка 18 се изменя така:
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„18. поддържа информационна база данни с
публичен достъп на български и на английски
език, съдържаща списъка на регулираните
професии в Република България по чл. 57,
параграф 1, буква „а“ на Директива 2005/36/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно признаването на професионални
квалификации, и условията за достъп и уп
ражняването им, както и списъците по чл. 57,
параграф 1, буква „б“, чл. 57, параграф 1,
буква „в“ и чл. 57, параграф 1, буква „г“ на
Директива 2005/36/ЕО;“.
7. В т. 22 думите „Центърът е компетентен“
се заличават.
8. Създава се т. 24:
„24. извършва дейностите по изготвяне на
Информационна карта за придобита обра
зователна степен с цел улесняване достъпа
до пазара на труда по искане на чужденци с
предоставена международна закрила, които
по обективни причини не могат да предста
вят изискуемите документи по чл. 8, ал. 1 и
2 от Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование
и завършени периоди на обучение в чужде
странни висши училища след подадено заяв
ление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на центъра.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „дисертационни тру
дове“ запетаята и думите „научноизследова
телски разработки“ се заличават.
2. В т. 11 думата „реферативен“ се заменя
с „референтен“.
3. Създава се т. 12:
„12. организира подготовката и издаване
то на информационни издания в електронен
формат.“
§ 5. В чл. 12 се създават т. 7 и 8:
„7. поддържа информационна система,
която съдържа:
а) регистър на висшите училища, в който
се вписват данни относно техните основни
звена, филиали и откритите от тях професи
онални направления и специалности, както
и информация за оценките и препоръките от
процедурите за акредитация и за оценяване на
проект и за констатациите и препоръките от
следакредитационното наблюдение и контрол;
б) регистър на академичния състав на
висш ите училища на основен и допълнителен
трудов договор;
в) регистър на всички действащи и пре
къснали студенти и докторанти по степени на
обучение и по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и
докторанти;
д) регистър на банките, отпускащи кре
дити по Закона за кредитиране на студенти
и докторанти;
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8. центърът поддържа Регистър на издаде
ните удостоверения за приемане на чужденци
от трети страни за студенти, специализанти
и докторанти във висшите училища в Репу
блика България.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „подготвя“ се заменя с
„изготвя реферативни“, а думите „образова
нието, педагогиката, науката и иновациите“
се заменят с „образованието и науката“.
2. Точка 5 се отменя.
3. Създава се т. 7:
„7. поддържа национално хранилище и
портал за достъп до отворени данни с научна
информация съгласно Препоръка (ЕС) 2018/790
на Европейската комисия от 25 април 2018 г.
относно достъпа до научна информация и
нейното съхранение.“
§ 7. В чл. 14 думите „по чл. 6, т. 3“ се за
менят с „по чл. 6, т. 2“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 в края на изречението
след думата „дипломи“ се добавя „на базата
на извършено оценяване и изготвено стано
вище по чл. 21“.
§ 9. В чл. 17, ал. 1 след думата „директор“
се поставя запетая и се добавя „в което се по
сочват гражданство, дата и място на раждане“.
§ 10. Член 19 се отменя.
§ 11. В чл. 27 думите „чужденци и лица
със статут на бежанци“ се заменят с „чужди
граждани и чужденци с предоставена меж
дународна закрила“.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст на разпоредбата след
думата „заявление“ се поставя запетая и се
добавя „в което се посочват гражданство, дата
и място на раждане“;
б) в т. 4 в края на изречението думите
„има такава“ се заменят с „лицето е чужд
гражданин“.
2. В ал. 7 в края на изречението думите
„оригиналите на документите“ се заменят с
„оригинала на документа“.
§ 13. Създава се раздел ІVа „Издаване на
удостоверение APOSTILLE“ с чл. 35а – 35д:
„Раздел IVа
Издаване на удостоверение APOSTILLE
Чл. 35а. (1) Процедурата по издаване на
удостоверение APOSTILLE на образователни
и удостоверителни документи, издавани от
висшите училища и научните организации, от
институциите в системата на предучилищното,
училищното и професионалното образование
и обучение и от Министерството на образова
нието и науката и неговите звена, се извършва
при условията и по реда, предвидени в насто
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ящия раздел, и в съответствие с нормативните
актове и международните договори, по които
Република България е страна.
(2) Удостоверение APOSTILLE се издава
от изпълнителния директор на центъра или
упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 35б. (1) Желаещите да получат удос
товерение APOSTILLE подават заявление по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на НАЦИД.
(2) Заявленията се подават лично от зая
вителя или чрез упълномощено от него лице:
1. по електронен път;
2. на хартиен носител – на място в НАЦИД;
3. на хартиен носител – чрез лицензиран
пощенски оператор.
Чл. 35в. (1) Когато се иска издаване на
APOSTILLE на документи, удостоверяващи
факти и обстоятелства, които са служебно
известни на НАЦИД или за които НАЦИД
може да направи служебна проверка или се
отнасят до данни, които са вече създадени,
събрани или изменени от друг администра
тивен орган, съответните документи не се
прилагат, а се посочват в заявлението по
начин, който позволява удостоверяването и
проверката на съответните факти и обстоя
телства по служебен път.
(2) При необходимост може да бъде по
искана информация от висшите училища и
научните организации, от институциите в
системата на предучилищното, училищното и
професионалното образование и обучение и от
Министерството на образованието и науката
и неговите звена в качеството им на органи,
първични администратори на данни, съгласно
§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 35г. (1) При получено заявление за из
даване на електронен APOSTILLE на копия
на документи длъжностното лице от НАЦИД
изтегля от съответния електронен регистър
(електронна база данни) документа, за който
се иска издаване на е-APOSTILLE, или ска
нира представения оригинал на документа,
когато съответният документ не е достъпен в
електронен регистър (електронна база данни).
(2) При получено заявление за издаване на
удостоверение APOSTILLE върху документ
на хартиен носител длъжностното лице от
НАЦИД:
1. изтегля и принтира документа, за който
се иска издаване на APOSTILLE, от съответния
електронен регистър (електронна база данни),
когато е възможна служебна проверка и е
поискано удостоверение APOSTILLE върху
копие на документа;
2. копира оригинала на документа, когато
не е възможна служебна проверка и е поис
кано поставяне на APOSTILLE върху копие
от документа;
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3. извършва експертиза на оригинала на
документа, когато е поискано издаване на
удостоверение APOSTILLE върху оригинал.
Чл. 35д. Всички издадени удостоверения
APOSTILLE се съхраняват в Регистъра на из
дадените удостоверения APOSTILLE по чл. 2,
ал. 15. Издадените електронни удостоверения
APOSTILLE се съхраняват в регистъра като
общ файл заедно с документа, за който са изда
дени. Издадените удостоверения APOSTILLE
на хартиен носител се сканират в общ файл
заедно с документа, за който са издадени, и
се съхраняват в регистъра.“
§ 14. Приложението към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Дирек ци я „А дминистративна, финансо
во-счетоводна дейност и управление на
собствеността“
13
Дирекция „Академично признаване и ре
гулирани професии“
8
Дирекция „Научно-техническа и педагоги
9
ческа библиотека“
Дирек ци я „Регист ри и информационно
осигуряване“
6
Д и рек ц и я „За верк и и и нф орма ц ион н и
продукти“
7
Обща численост
45 “

8061

Министър:
Красимир Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти, както и за
условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти
от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 24 от 2013 г. и бр. 25 от 2019 г.)
§ 1. В наименованието след думите „Ре
публика България лекарствени продукти“ се
добавя „и лекарствени продукти за състра
дателна употреба“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. лечение на група от пациенти с ле
карствен продукт за състрадателна употреба
по смисъла на чл. 83 от Регламент (ЕО)
№ 726/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на
процедури на Общността за разрешаване и
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контрол на лекарствени продукти за хуманна
и ветеринарна употреба и за създаване на Ев
ропейска агенция по лекарствата (ОВ, L 136,
30.04.2004 г.), наричан по нататък „Регламент
(EО) № 726/2004“.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по ал. 1, т. 3“.
§ 3. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Лекарствените продукти по чл. 1, ал. 1,
т. 3 могат да се прилагат, ако отговарят на
изискванията на чл. 3, параграфи 1 и 2 на
Регламент (EО) № 726/2004 само за показа
нията, посочени в заявлението по чл. 6 от
Регламент (EО) № 726/2004 или в одобрения
протокол на клиничното изпитване.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след цифрата „1“ се поставя за
петая и се добавя „ал. 1, т. 1 и 2“.
2. В ал. 2 след думите „лекарствени продук
ти по чл. 1“ се поставя запетая и се добавя
„ал. 1, т. 1 и 2“.
3. В ал. 3 след думите „лекарствените
продукти“ се добавя „по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 5. В чл. 13 след думите „Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите“
се добавя „(ЗКНВП)“.
§ 6. В чл. 16, ал. 5 цифрата „3“ се заменя
с „4“.
§ 7. Създава се раздел IV с чл. 18 – 29:
„Раздел IV
Условия и ред за лечение на пациенти по
програми за състрадателна употреба
Чл. 18. Лечение по чл. 1, ал. 1, т. 3 на
група от пациенти, страдащи от хронично
или тежко инвалидизиращо заболяване или
заболяване, което може да се счита за живо
тозастрашаващо, и които не могат да бъдат
лекувани удовлетворително с помощта на
разрешен лекарствен продукт, се провежда
по програма за състрадателна употреба след
съгласуване с ИАЛ.
Чл. 19. (1) Лечение по програма за състра
дателна употреба се провежда с лекарствен
продукт, който попада в категориите, посо
чени в чл. 3, параграфи 1 и 2 от Регламент
№ 726/2004, и:
1. е обект на заявление за разрешение за
употреба по реда на Регламент № 726/2004; или
2. са налични доказателства за ефикас
ността и безопасността му въз основа на
резултатите от провеж дащи се к линични
изпитвания фаза 3 или по изключение фаза
2 при наличие на становище на комисия от
трима лекари, поне един от които е с призната
специалност по профила на заболяването,
и/или при предоставяне на положително
становище за същата програма за състра
дателна употреба от регулаторен орган на
друга държава – членка на ЕС.
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(2) Лечение по програма за състрадателна
употреба се осъществява в лечебни заведе
ния по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 10, т. 3б от
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), както
и в лечебни заведения за болнична помощ
по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ към Министерския
съвет, Министерството на отбраната, Ми
нистерството на вътрешните работи, Минис
терството на правосъдието, Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(3) Програма за състрадателна употреба
с лекарствен продукт, съдържащ наркотич
ни вещества, може да се провежда само в
лечебните заведения по ал. 2, в структурата
на които е разкрита аптека, притежаваща
лицензия съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКНВП,
или които са ск лючили договор с дру го
лечебно заведение, в структурата на което
е разкрита аптека, притежаваща лицензия
съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКНВП.
(4) Ръководителите на аптеките на ле
чебни заведения по ал. 2 отговарят за доку
ментирането на наличността, отпускането
и правилното съхранение на лекарствени
продукти, включени в програма за състра
дателна употреба, като взаимодействат с
отговорното лице по чл. 20, ал. 1.
Чл. 20. (1) Право да заявява програма за
състрадателна употреба има:
1. заявителят на разрешение за употреба
по чл. 6 от Регламент (ЕО) 726/2004 за съ
ответния лекарствен продукт; или
2. производителят на лекарствения про
дукт или възложителят на одобрено клинично
изпитване в случаите, когато лекарственият
продукт не е обект на заявление по чл. 6 от
Регламент (ЕО) 726/2004.
(2) Лицето по ал. 1 (наричано по-нататък
„отговорното лице“) носи отговорност за
възлагането, организацията, провеждането
и финансирането на програмата за състра
дателна употреба.
(3) За съгласуване на програма за състра
дателна употреба отговорното лице подава
заявление в ИА Л по образец, утвърден от
изпълнителни я директор. Когато седа ли
щето на отговорното лице не се намира
в държава – членка на Европейския съюз,
или в дру га държава – страна по Спора
зумението за Европейското икономическо
пространство, то посочва представител, ре
гистриран в Европейския съюз или в друга
д ържа ва – с т ра на по Споразу мен иет о за
Европейското икономическо пространство.
(4) Заявлението по ал. 3 съдържа:
1. име и адрес на отговорното лице и на
представителя по ал. 3, регистриран в Евро
пейския съюз или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, когато има такъв;
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2. име и адрес на лице за контакт на те
риторията на Република България;
3. наименование и/или код на лекарстве
ния продукт, данни за качествения и коли
чествения състав на лекарствения продукт,
като се посочва международно непатентно
наименование на активното вещество/ак
тивните вещества, препоръчано от СЗО, при
наличие на такова, или съответното хими
ческо наименование; лекарствена форма,
начин на приложение и път на въвеждане,
дозировка и терапевтични показания;
4. информация относно това дали лекар
ственият продукт се състои от или съдържа
генетично модифициран организъм (ГМО)
или комбинация от генетично модифицирани
организми;
5. данни за подаденото в Европейската
агенция по лекарствата заявление по чл. 6
от Регламент (ЕО) 726/2004;
6. данни за разрешено клинично изпитва
не на лекарствения продукт в предвидената
област на приложение с EudraCT номер;
7. данни за разрешено клинично изпитване
на лекарствения продукт в предвидената об
ласт на приложение в трета държава, което
се провежда или е проведено при спазване
на изискванията на Международните хар
монизирани стандарти за Добра клинична
практика;
8. информация, когато има такава, относно
текущи програми за състрадателна употреба
в държавите – членки на Европейския съюз,
или в други държави – страни по Спора
зумението за Европейското икономическо
прост ранство, и за експертни становища
на Комитета по лекарствените продукти за
хуманна употреба съгласно чл. 83, параграф
4 от Регламент (ЕО) 726/2004;
9. описание на заболяването и обосновка,
че пациентите, за които е предназначен ле
карственият продукт, страдат от хронично
или тежко инвалидизиращо, или животоза
страшаващо заболяване;
10. обосновка защо целевата група паци
енти не може да бъде лекувана с лекарствен
продукт, разрешен за употреба в Република
България;
11. обосновка защо целевата група паци
енти не може да бъде включена в текущо
клинично изпитване.
(5) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. протокол на програмата за състрада
телна употреба, който съдържа минимум
следното:
а) информация за лекарствения продукт
и терапевтичното показание;
б) налични данни за качество, ефикасност
и безопасност на лекарствения продукт, под
крепящи употребата му при целевата група
пациенти;
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в) критерии за подбор на пациентите и
очакван брой пациенти;
г) информация за употребата на лекар
ст вени я п род у к т – т ек у щата брош у ра на
изследователя в клиничното изпитване или
проекта на кратка характеристика на продукта,
приложена към заявлението за разрешаване
за употреба;
д) план за провеждане на програмата;
е) критерии за спиране или преждевременно
прекратяване на програмата за състрадателна
употреба;
ж) изисквания към лечебните заведения
по отношение на медицинското оборудване
и към квалификацията на лекарите;
з) описание на процедурите за набиране
на пациенти;
и) описание на процедурите за получаване
на информирано съгласие от законен пред
ставител, когато е приложимо;
к) писмена информация за пациента и
форма за информирано съгласие на английски
и български език;
л) друга информация и документи, които
ще се предоставят на пациентите на английски
и български език;
м) описание на начина на доставка, както
и на предвидените мерки за гарантиране на
безопасното съхранение, употребата и мес
тонахождението на лекарствените продукти,
които ще се предоставят по програмата за
състрадателна употреба;
н) описание на дейностите за фармаколо
гична бдителност в рамките на програмата
за състрадателна употреба;
2. декларация от отговорното лице, че ще
изпълнява изискванията за фармакологична
бдителност съгласно чл. 24 от Регламент
(ЕО) 726/2004 и че информацията, свързана
с безопасността, събрана в програмата за
състрадателна употреба, ще бъде включена
в годишния доклад за безопасност и той ще
бъде подаден в ИАЛ;
3. декларация от отговорното лице, че
лекарс т вен и я т п род у к т ще се оси г у ря ва
безвъзмездно в рамките на програмата за
състрадателна употреба;
4. документи, удостоверяващи, че лекар
ственият продукт се произвежда при усло
вията на Добра производствена практика на
Европейския съюз или еквивалентни на нея;
5. документи, удостоверяващи, че клинич
ните изпитвания са проведени/се провеждат
при спазване на изискванията на Междуна
родните хармонизиращи стандарти за Добра
клинична практика;
6. при лекарствени продукти, които се със
тоят от или съдържат генетично модифициран
организъм или комбинация от генетично мо
дифицирани организми – документи съгласно
приложения II и III към Директива 2001/18/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
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от 12 март 2001 г. относно съзнателното ос
вобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и за отмяна на
Директива 90/220/ЕИО на Съвета (OB L 106,
17.04.2001 г., стр. 1);
7. за лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, лицензи я съгласно
чл. 33, ал. 1 от ЗКНВП или договор с друго
лечебно заведение, в структурата на което
е разкрита аптека, притежаваща лицензия
съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКНВП;
8. проект на етикет на лекарствения про
дукт, съдържащ най-малко следната инфор
мация: наименования/код на лекарствения
продукт; име и адрес на отговорното лице;
идентификаци я на партидата; показани я;
начин на приложение; наименование на ак
тивното вещество/активните вещества; срок
на годност; условия за съхранение; означение,
че лекарственият продукт се предоставя само
в рамките на програмата за състрадателна
употреба;
9. декларация, че лекарственият продукт
ще бъде предоставян само на лекари с при
зната специалност в съответната терапевтична
област и които са обучени за работа с лекар
ствения продукт;
10. декларация за съгласие ИАЛ да публи
кува на своята интернет страница информация
за основните характеристики на програмата
за състрадателна употреба;
11. писмено съгласие от ръководителя на
лечебното заведение за провеждане на про
грама за състрадателна употреба;
12. документ за сключена застраховка, по
криваща отговорността на отговорното лице
и лекуващия/те лекар/и за причинените при
или по повод на провеждането на програмата
за състрадателна употреба неимуществени и
имуществени вреди.
(6) Изпълнителната агенция по лекарствата
публикува указания за подаване на информа
цията и документите по чл. 20, ал. 3, 4 и 5 на
своята интернет страница.
Чл. 21. (1) В 14-дневен срок от датата на
подаване на документацията по чл. 20, ал. 3, 4
и 5 ИАЛ разглежда представените документи.
(2) Когато не установи непълноти или
несъответствия в подадената документация,
ИАЛ уведомява писмено отговорното лице в
срока по ал. 1, че документацията е валидна
и съгласува програмата за състрадателна
употреба.
(3) Когато установи неп ъ лно т и и/и ли
несъответствия в документацията по ал. 1,
ИАЛ уведомява писмено отговорното лице да
представи допълнителна информация по кон
статираните непълноти и/или несъответствия
в срок до 14 дни от датата на уведомлението.
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(4) Когато непълнотите и/или несъответ
ствията са отстранени в срока по ал. 3, ИАЛ
уведомява отговорното лице в 14-дневен срок,
че документацията е валидна и съгласува
програмата за състрадателна употреба.
(5) Когато изискванията по чл. 19 и 20 не
са изпълнени, ИАЛ не съгласува програма
та за състрадателна употреба, като посочва
мотивите за това.
Чл. 22. Изпълнителната агенция по ле
карствата:
1. уведомява Европейската агенция по
лекарствата за съгласуваната програма за
състрадателна употреба, като посочва дали е
необходимо становище от Комитета по лекар
ствени продукти за хуманна употреба (CHMP)
за условията за състрадателна употреба;
2. публикува на своята интернет страница
информация за програмата за състрадателна
употреба;
3. поддържа актуализиран списък с данни
за включените в програмата за състрадателна
употреба пациенти, лечебните заведения и
лекуващите лекари;
4. документира получените съобщения за
нежелани лекарствени реакции от пациенти,
включени в програмата за състрадателна
употреба, и ги изпраща в базата данни „Юдра
Виджиланс“ („EudraVigilance“).
Чл. 23. В случаите по чл. 22, т. 1 про
веждането на програмата за състрадателна
употреба може да започне след получаване
на становището от CHMP.
Чл. 24. (1) При наличие на съгласувана от
ИАЛ програма за състрадателна употреба
лекуващият лекар може да уведоми пациент
със съответното заболяване за провеждането
є и за възможността да бъде включен в нея.
(2) Пациент може да бъде включен за ле
чение в програма за състрадателна употреба
само след подписване на писмено информи
рано съгласие.
(3) Информираното съгласие за включване
в програмата за състрадателна употреба може
да бъде оттеглено от пациента по всяко време.
Чл. 25. Лекуващият лекар:
1. уведомява отговорното лице за всеки
включен/изключен пациент в програмата за
състрадателна употреба;
2. носи отговорност за провеж дане на
лечението на всеки пациент, включен в про
грамата за състрадателна употреба;
3. документира и съобщава на отговорното
лице всяко съмнение за нежелана лекарствена
реакция, свързана с лекарствения продукт:
а) незабавно за всички сериозни подозирани
нежелани лекарствени реакции;
б) в срок до 15 дни – във всички останали
случаи.
Чл. 26. Пациентите съобщават всички по
дозирани нежелани лекарствени реакции на
лекуващия лекар, а по техен избор – и на ИАЛ.
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Чл. 27. Отговорното лице е задължено да:
1. провежда програмата за състрадателна
употреба така, както е съгласувана от ИАЛ;
2. предостави на лекуващия лекар протоко
ла на програмата за състрадателна употреба;
3. уведоми ИАЛ за започване на програмата
за състрадателна употреба и при включване/
изключване на пациент в нея, като посочи
лечебното заведение и лекуващия лекар;
4. осигурява безвъзмездно лекарствения
прод у кт и всяко изделие, необходимо за
прилагането му в рамките на програмата за
състрадателна употреба;
5. предоставя на лекуващия лекар и на ИАЛ
всяка нововъзникнала информация, свързана с
безопасността на лекарствения продукт, която
може да промени съотношението полза/риск;
6. подава в базата данни „ЮдраВиджиланс“
(„EudraVigilance“) получените съобщения за
подозирани нежелани лекарствени реакции в
сроковете съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО)
726/2004;
7. подава в ИАЛ годишен доклад за без
опасност, включващ данните от програмата
за състрадателна употреба;
8. представя в ИАЛ и на лекуващия ле
кар приетите от CHMP становища съгласно
чл. 83, параграф 4 от Регламент (ЕО) 726/2004
и констатации от програми за състрадателна
употреба, които се провеждат в друга държа
ва – членка на ЕС, или в друга държава – стра
на по Споразумението за ЕИП;
9. уведоми ИАЛ за всяка промяна в инфор
мацията по чл. 20, ал. 3, 4 и 5 и да приложи
съответните документи;
10. уведоми ИАЛ при предсрочно прекратя
ване или спиране на програмата за състрада
телна употреба, като посочи мотивите за това;
11. съхранява цялата документация по про
грамата за състрадателна употреба най-малко
десет години след нейното завършване или
предсрочно прекратяване, без да се засягат
други разпоредби, регулиращи запазването
на медицинската документация;
12. сключва застраховка, покриваща отго
ворността на отговорното лице и лекуващия/
те лекар/и за причинените при или по повод
на провеждането на програмата за състрада
телна употреба имуществени и неимущест
вени вреди.
Чл. 28. (1) Програмата за състрадателна
употреба продължава, докато:
1. лекарственият продукт бъде пуснат на
пазара, но не по-късно от една година от
започването є; или
2. отговорното лице прекрати програмата
предсрочно, за което уведомява ИАЛ.
(2) Отговорното лице може да продължи
програмата за състрадателна употреба и след
срока по ал. 1, т. 1 при условие, че са налице
обстоятелствата по чл. 19 и 20 и след съгла
суване с ИАЛ.
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Чл. 29. При промени, касаещи терапевтич
ното показание, количеството на активното
вещество или лекарствената форма на лекар
ствения продукт в рамките на програмата за
състрадателна употреба, както и промени,
които могат да окажат влияние върху без
опасността на пациентите, отговорното лице
подава в ИАЛ ново заявление и документация
по чл. 20, ал. 3, 4 и 5.“
§ 8. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се нов § 1:
„§ 1. „Група от пациенти“ е всяка група
от отделни пациенти (т.е. повече от един),
които могат да имат полза от лечението на
определено състояние.“
3. Досегашният § 1 става § 1а и в т. 2 от
него думите „Комисията по цени и реимбур
сиране“ се заменят с „Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти“.
Министър:
Кирил Ананиев
8045

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 8
от 10 октомври 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести
Член единствен. С тази наредба се при
ема фармако-терапевтично ръководство по
ушно-носно-гърлени болести съгласно при
ложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като при
турка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази на
редба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на На
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 353 от 10.10.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
7989
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НАРЕДБА № 9
от 10 октомври 2019 г.
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НАРЕДБА № 10
от 10 октомври 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръко
водство за използване на антимикробни
лекарствени продукти

за приемане на фармако-терапевтично ръко
водство по детска клинична хематология и
онкология

Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство за използ
ване на антимикробни лекарствени продукти
съгласно приложението.

Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по детска
клинична хематология и онкология съгласно
приложението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като при
турка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рси ране на лекарст вени те
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на На
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 353 от 10.10.2019 г.
Председател:
Николай Данчев

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като при
турка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на На
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 353 от 10.10.2019 г.
Председател:
Николай Данчев

7990

7991

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави поправки
на технически грешки в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 70 от 2019 г.):
1. В т. 2 на § 5 думите „стават ал. 3, 4, 5, 6 и 7“ да се четат „стават ал. 3, 4, 5, 6 и 7, като в
новите ал. 6 и 7 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“, а в чл. 61 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В измененото с § 13 приложение № 7а към чл. 63а и чл. 68, ал. 6 в т. 2 на т. I „Минимален
обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на открита площадка за игра“
думите „чл. 47, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 47, ал. 1 и 2“ да се четат „чл. 47, ал. 1, 2 и 3“ и
„чл. 60, ал. 2“ се заменят съответно с „чл. 47, ал. 1 и 2“ и „чл. 60, ал. 3“.
8178
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 698
от 23 август 2019 г.
Ha основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение
на комисията по т. 14 съгласно протокол № 15
от 11.07.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условият а и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 19.0010/02.016 от 9.05.2019 г. и
експертно становище с изх. № 395 от 9.05.2019 г.,
изп и т ват елен п ро т окол № 19.0 010/02.017 о т
9.05.2019 г. и експертно становище с изх. № 396
от 9.05.2019 г., издадени от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към
„Елпром – ИЛЕП“ – ООД, София, нареждам:
1. Забран явам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на
щепсел с контакт в черен цвят, противоударен, art. № 101/104/750, модел DA1869, баркод
6285002027956, made in China 16А 250 V, 10 pc,
c поставена трайна маркировка „16 A 250 V
СЕ 2Р+“, предлагани и като отделни продукти:
щепсел, противоударен гумиран, DA 1869-01, и
контакт, противоударен гумиран – DA1869-02,
в черен цвят, арт. № 104, с трайна маркировка
„16 А 250 V СЕ 2Р+“, баркод 6992011061047, made
in China 16А 250 V, 20 pc, art. № 104, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно изпитвателен протокол № 19.0010/
02.016 от 9.05.2019 г. и експертно становище
с изх. № 395 от 9.05.2019 г. при провеждането
на изпитвани ята на разглобяем дву полюсен
щепсел със странично защитно устройство 16А
250V (черен), art № 101/104/750, модел DA1869,

баркод 6285002027956, made in China, и трайна
маркировка 16А 250V~ 2Р+ СЕ е установено, че
стоката не отговаря на изискванията по отношение на т. 4. Общи изисквания, т. 8. Маркировка,
т. 12. Клеми и клемни свързвания, т. 14. Конструкция на щепселите и подвижните контакти,
т. 19. Загряване, т. 21. Нормална работа, т. 23.
Гъвкави кабели и техните съединения и т. 26.
Винтове, тоководещи части и съединения на IEC
60884-1:2002+А1:2006+А2:2013.
Нарушени са основни изисквания към конструкцията (винтовете за затягане на проводниците в
клемите поддържат на местата им щифтовете на
щепсела и съществува възможност за директен
контакт с части под опасно напрежение вследствие на разхлабване на винт и освобождаване на
щифт, неподходящата конструкция на резбовите
тоководещи клеми може да предизвика увреждане на жилата на свързващите проводници и се
създава предпоставка за механично увреждане и
термична деградация на изолацията на щепсела
и захранващия кабел и възникване на опасност
от изгаряния и директен контакт с тоководещи
части, резбовата клема за защитния заземителен
проводник е неправилно изпълнена, не осигурява защита срещу случайно разхлабване и може
да доведе до опасност от индиректен достъп до
части под напрежение вследствие на прекъсване
на защитната верига на уреда, към който ще се
използва изделието, неправилното разположение
на клемите създава възможност за контакт на
жички, освободени от защитната клема, с части
под напрежение и възникване на опасност от поражение от електрически ток, винтовете за достъп
до вътрешността на изделието и за монтаж на
закрепващата скоба не са подходящо закрепени
на местата си, а предпазителят на захранващия
кабел е неправилно оразмерен и изпълнен от
неподходящ твърд материал, с което се създава
предпоставка за механично и термично увреждане
на изолацията на щепсела и кабела и възникване
на опасност от изгаряния и директен контакт
с части под опасно напрежение) и изисквания
към маркировката (липсата на маркировка на
защитната заземителна клема на изделието може
да доведе до погрешно свързване на жилата на
захранващия кабел към клемите на щепсела и до
пряка опасност от поражение от електрически ток)
и в тези аспекти изделието трябва да бъде считано
като опасно за живота и здравето на потребителя.
Съгласно изпитвателен протокол № 19.0010/
02.017 от 9.05.2019 г. и експертно становище с
изх. № 396 от 9.05.2019 г. при провеждането на
изпитванията на подвижен разглобяем двуполюсен контакт с едно гнездо и странично защитно
устройство 16А 250V (черен), art № 101/104/750,
модел DA1869, баркод 6285002027956, made in
China, и трайна маркировка 16А 250V~ 2Р+СЕ
е установено, че стоката не отговаря на изисква
нията по отношение на т. 4. Общи изисквания,
т. 8. Маркировка, т. 14. Конструкция на щепселите
и подвижните контакти, т. 19. Загряване, т. 21.
Нормална работа, т. 23. Гъвкави кабели и техните
съединения и т. 26. Винтове, тоководещи части и
съединения на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013.
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Нарушени са основни изисквания към конструкцията (резбовите тоководещи клеми са неправилно оразмерени и се създава предпоставка за
термична деградация на изолацията на контакта
и захранващия кабел и възникване на опасност
от изгаряния и директен контакт с тоководещи
части, винтовете за достъп до вътрешността на
изделието и за монтаж на закрепващата скоба не
са подходящо закрепени на местата си, а предпазителят на захранващия кабел е неправилно ораз
мерен и изпълнен от неподходящ твърд материал,
с което се създава предпоставка за механично и
термично увреждане на изолацията на щепсела
и кабела и възникване на опасност от изгаряния
и директен контакт с части под опасно напрежение) и изисквания към маркировката (липсата на
маркировка на защитната заземителна клема на
изделието може да доведе до погрешно свързване
на жилата на захранващия кабел към клемите
на щепсела и до пряка опасност от поражение
от електрически ток) и в тези аспекти изделието
трябва да бъде считано като опасно за живота и
здравето на потребителя.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от токов удар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисия за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8028

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 703
от 23 август 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и Решение на комисията по т. 17 съгласно протокол № 16 от 24.07.2019 г.
във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, чл. 71,
ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 8079728413459 от 15.06.2019 г.,
издаден от ИЦ „Алми тест“, София, нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детско
гърне, изработено от PVC, в различни цветове
(разглобяемо), с облегалка, върху която има изображение на анимационен герой, и подвижна
част за сядане в бял цвят с капак, с информация:
Ruby Life, Turkey, баркод: 8 697461662308, състав:
пластмаса, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно представен протокол от изпитване
№ 8079728413459 от 15.06.2019 г., заведен в КЗП с
вх. № Ц-02-20175 от 20.06.2019 г., детското гърне
не съответства на изискванията на БДС EN 711:2014+А1:2018 „Безопасност на играчки. Част 1:
Механични и физични свойства“, т. 4.7 „Острота
на краища/ръбове“, поради наличие на остри ръбове и съществува риск от нараняване на малки
деца при използването му.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от нараняване на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8027

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 709
от 26 август 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение
на комисията по т. 20 съгласно протокол № 17
от 15.08.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
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обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 19.0017/02.034 от 5.07.2019 г. и
експертно становище № 401 от 5.07.2019 г., издадени от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към „Елпром – ИЛЕП“ – ООД,
София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на адаптер от
английски към български стандарт „UK/Schuko“
с трайна маркировка: „Made in Turkey“, 13А
250V, c етикет c информация на български език:
„произведено в Турция“; баркод: 8699430143801,
артикулен номер 8513С0001001, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно изпитвателен протокол № 19.0017/
02.034 от 5.07.2019 г. и експертно становище № 401
от 5.07.2019 г. при провеждането на изпитванията
за определяне на типа на гореописаната стока
са установени следните несъответствия с изискванията на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013:
1. Върху изделието не е поставена трайна
задължителна маркировка за типово означение.
2. Диаметърът на щифтовете на щепсела е
по-малък от допустимия и не може да гарантира
надежден контакт при въвеждане на щепсела в
контактно гнездо, което може да доведе до недопустимо термично натоварване на изолационния
материал, поддържащ щифтовете, и възникване
на опасност от изгаряне и/или директен достъп
до части под напрежение.
3. Щепселното съединение допуска свързване
на щепсели и контакти с различен брой на полюсите, с което може да настъпи опасна ситуация
вследствие прекъсване на защитната верига.
4. Частите под напрежение на щепселите,
предназначени за присъединяване към контакта
на изделието, са достъпни, когато те са частично
въведени в контактното гнездо.
5. Възможно е свързването на щифт на щепсел
с контактно гнездо под напрежение на контакта
на изделието, когато другият щифт на щепсела
е достъпен.
6. Контактните гнезда на изделието не осигуряват метален контакт с поне две противоположни страни на щифтовете на въвеждания
щепсел, налага се контактуване на щифтовете
с изолационни прегради в изделието, а това в
процеса на експлоатация може да причини термична деградация на изолационния материал
поради влошаване на съпротивлението на кон-
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тактните свързвания и да създаде предпоставки
за опасност от изгаряне и/или поражение от
електрически ток.
В експертното становище се съдържа заключение, че гореописаната стока не отговаря на изиск
ванията по отношение на т. 4. Общи изисквания,
т. 8. Маркировка, т. 9. Проверка на размерите,
т. 10. Защита срещу поражения от електрически
ток и т. 14. Конструкция на щепселите и подвижните контакти на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013,
нарушени са основни изисквания за защита срещу
поражения от електрически ток при директен
допир (съществува възможност за директен контакт с части под опасно напрежение на щепсели,
свързвани към изделието) и при индиректен допир
(възможност от възникване на опасна ситуация
вследствие прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита I при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието),
както и основни конструктивни изисквания
(неправилното оразмеряване на щифтовете на
щепсела и неосигуряването на двустранен метален контакт с щифтовете на външен щепсел при
въвеждането му в контактните гнезда създават
предпоставки за възникване на непосредствена
опасност от изгаряния и директен контакт с части
под опасно напрежение на изделието) и в тези
аспекти изделието трябва да бъде считано като
опасно за живота и здравето на потребителя.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от токов удар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8029

За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 744
от 9 септември 2019 г.
Ha основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение на
комисията по т. 20 съгласно протокол № 17 от
15.08.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
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на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN
60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014) „Безопасност на
лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията и изисквания“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка, наподобяваща химикалка, с дължина 16,5 см, с 4 и 12 накрайника, в комплект с
2 бр. батерии, цвят – черен, баркод: 892018730509,
с етикет със следната информация на английски
език: AVOID EXPOSURE, LASER RADIATION
IS EMITTED FROM THE APERTURE, DANGER,
L ASER R A DI AT ION, AVOID DIR EC T EY E
EXPOSURE, Max Output < 8000 mW, Wavelength
532 nm, Class II, Laser Product, This product complies
with 21CFR, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка не отговаря на стандарт
БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014) „Без
опасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания“, тъй
като не е етикетирана и класифицирана съгласно
стандарта, в това число: няма информация за
производителя, клас или приложим стандарт,
няма предупредителен знак за лазерен продукт
и няма задължителни предупредителни текстове на български език, свързани с опасностите
при използването на лазера. Поради липсата на
указания лазерният лъч или неговото огледално
отражение могат да бъдат насочени срещу незащитени очи и да увредят зрителния апарат. Продължителното излагане на лазерно лъчение крие
риск от увреждане на зрението на потребителите.
Съгласно посочените върху етикета технически характеристики на лазерните показалки:
WAVELENGTH (дължина на вълната на излъчване) 532 nm, MAX OUTPUT POWER (максимална изходна мощност) < 8000 mW, тази стока
се класифицира като лазерен продукт Клас 3В,
което означава, че нормата МРЕ (максимално
допустимо облъчване на окото) е многократно
превишена и съществува непосредствена опасност
от увреждане на зрението при пряко гледане срещу лъча с незащитено око. Допустима е работа
със специални защитни очила. При свободно
ползване от потребителите, в т.ч. и от деца, тъй
като е привлекателна за тях поради свойството
да излъчва зелена светлина, с която се образуват
фигурки, лазерният продукт е с опасен за зрението интензитет и съществува пряка опасност от
трайно увреждане на очите им.
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защитят животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с установените изисквания за
безопасност, регламентирани в стандарт БДС
EN 60825-1:2015, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението, с
което да се застраши здравето на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8030

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 747
от 9 септември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение на
комисията по т. 20 съгласно протокол № 17 от
15.08.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административноп роцесуалния
кодекс, изискванията за безопасност съгласно
стандарт БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014)
„Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1:
Класификация на съоръженията и изисквания“
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка – метална, сива, с дължина 7 см и
халка за закачване, с плъзгач за включване и
изключване и два изхода за светлина, захранване
с батерия, поставена в картонена кутия с информация – XIONGWEI, и етикет: ХНА 200XXY
200XXY, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка не отговаря на стандарт
БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания“, тъй като не е
етикетирана и класифицирана съгласно стандарта,
в т.ч.: няма информация за производителя, клас
или приложим стандарт, няма предупредителен
знак за лазерен продукт и няма задължителни
предупредителни текстове на български език,
свързани с опасностите при използването на
лазера. Поради липсата на указания лазерният
лъч или неговото огледално отражение могат да
бъдат насочени срещу незащитени очи и да увредят
зрителния апарат. Продължителното излагане на
лазерно лъчение води до риск от увреждане на
зрението на потребителите.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защитят животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с установените изисквания за
безопасност, регламентирани в стандарт БДС
EN 60825-1:2015, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението, с
което да се застраши здравето на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8031

Председател:
Д. Маргаритов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9   

ЗАПОВЕД № РД-18-685
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7995

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-686
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7996

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-687
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Левски, община Панагюрище,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7997

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-684
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-688
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Оборище, община Панагюрище, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

7994

7998
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ЗАПОВЕД № РД-18-689
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Поибрене, община Панагюрище, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7999

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-690
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Попинци, община Панагюрище, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8000

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-691
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Батин, община Борово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8001

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-693
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Волово, община Борово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8003
ЗАПОВЕД № РД-18-694
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горно Абланово, община Борово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8004
ЗАПОВЕД № РД-18-695
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8005

ЗАПОВЕД № РД-18-692
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брестовица, община Борово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-696
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Обретеник, община Борово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8002

8006
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ЗАПОВЕД № РД-18-697
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Граматиково, община Малко Търново, област
Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8007

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-698
от 3 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калово, община Малко Търново, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8008

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-700
от 9 октомври 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ралево, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приет с протокол от 15.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

8010

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-701
от 9 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8011

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № KД-14-26
от 8 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявления вх. № 09-13580/19.02.2019 г.
и вх. № 09-20515/13.03.2019 г. на СГКК – Плевен,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Николаево, EK AT TE 51620, община
П левен, одобрени със Заповед № РД-18-154
от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 51620.888.9902:
площ: 1 067 423 кв. м, с. Николаево.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 51620.9.51:
пасище, собственост на Велика Литова Банчева,
площ преди промяната 2125 кв. м, площ след
промяната 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.9.52: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
1637 кв. м, площ след промяната 1626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.9.53:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната 2613 кв. м, площ след промяната 2597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.9.159: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
3099 кв. м, площ след промяната 3083 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.10.48:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната 12 662 кв. м, площ след промяната 12 591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.13.4: пасище, ОПФ, площ преди промяната 104 278 кв. м,
площ след промяната 104 188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.17.28:
за местен път, собственост на Община Плевен,
площ преди промяната 11 452 кв. м, площ след
промяната 11 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.17.29:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иванка Василева Мойнова, площ преди промяната 2423 кв. м, площ след промяната 2258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.21.9:
нива, собственост на Петър Пелов Монов, площ
преди промяната 4484 кв. м, площ след промяната 4400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.21.41:
пасище, ОПФ, площ преди промяната 10 797 кв. м,
площ след промяната 10 788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.22.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
1834 кв. м, площ след промяната 1589 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51620.52.4:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната 24 631 кв. м, площ след промяната 7801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.52.8:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната 3399 кв. м,
площ след промяната 1985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.53.5:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната 166 501 кв. м, площ след промяната 165 904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.53.6:
нива, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната 630 кв. м, площ след промяната
588 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.62.340:
за местен път, собственост на Община Плевен,
площ преди промяната 10 010 кв. м, площ след
промяната 9702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.65.9:
нива, собственост на Йордан Найденов Богданов, площ преди промяната 121 кв. м, площ след
промяната 120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.65.16:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната 49 144 кв. м, площ след промяната 49 099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.65.36:
нива, собственост на Владимир Детелинов Василев, площ преди промяната 688 кв. м, площ след
промяната 644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.65.37:
нива, собственост на Владимир Детелинов Василев, площ преди промяната 801 кв. м, площ след
промяната 758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.66.286: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
4952 кв. м, площ след промяната 4701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.67.5: пасище, ОПФ, площ преди промяната 19 029 кв. м,
площ след промяната 18 811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.67.22: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
831 кв. м, площ след промяната 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.67.23:
пасище, ОПФ, площ преди промяната 9019 кв. м,
площ след промяната 8802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.67.25:
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната 1783 кв. м,
площ след промяната 1595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.67.29:
за местен път, собственост на Община Плевен,
площ преди промяната 23 525 кв. м, площ след
промяната 23 537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.134.77:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Митев Влахов, площ преди промяната
2598 кв. м, площ след промяната 2300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.134.86:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Цветелин Костадинов Цанков, площ преди
промяната 4000 кв. м, площ след промяната
3982 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51620.134.87:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Александър Паисиев Пешев, площ преди промяната 4000 кв. м, площ след промяната 3885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.6:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петко Стефанов Ангелов, площ преди промяната 4000 кв. м, площ след промяната 3963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.7:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Илия Кочев Гаджалски, площ преди промяната 3500 кв. м, площ след промяната 3469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.8:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Лиляна Христова Гешева, площ преди промяната 2000 кв. м, площ след промяната 1984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Игнат Бочов Бумбарски, площ преди промяната 1800 кв. м, площ след промяната 1787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Бона и Стояна Литови Илиеви, площ преди
промяната 2673 кв. м, площ след промяната
2652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стойко Горанов Цветанов, площ преди промяната 500 кв. м, площ след промяната 485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Пенко Пенков Ильов, площ преди промяната
500 кв. м, площ след промяната 453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.46:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Вълчо Найденов Вълков, площ преди промяната 2000 кв. м, площ след промяната 1987 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51620.147.51:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Илия Николов Литов, площ преди промяната
21 199 кв. м, площ след промяната 21 185 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 51620.134.81:
площ: 2000 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Кочо Нейков Близнака;
поземлен имот с идентификатор 51620.888.9901:
площ: 1 043 877 кв. м, с. Николаево.
II. С. Тодорово, ЕКАТТЕ 72566, община Плевен,
одобрени със Заповед № РД-18-255 от 24.08.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 72566.4.33:
площ 262 кв. м, нива, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 72566.4.29: пасище, ОПФ, площ преди промяната 206 501 кв. м,
площ след промяната 205 938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.4.32:
за складова база, собственост на държавата чрез
„НИМХ – Филиал Плевен“, площ преди промяната 1028 кв. м, площ след промяната 994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.9.70:
пасище, ОПФ, площ преди промяната 51 687 кв. м,
площ след промяната 49 524 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72566.9.72:
пасище, ОПФ, площ преди промяната 4950 кв. м,
площ след промяната 4909 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.10.67: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
3838 кв. м, площ след промяната 3573 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.11.31:
гробищен парк, собственост на Община Плевен,
площ преди промяната 7702 кв. м, площ след
промяната 7682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.11.32:
нива, собственост на Генчо Николов Тодоров,
площ преди промяната 2401 кв. м, площ след
промяната 2298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.11.56: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
2167 кв. м, площ след промяната 625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.11.58:
пасище, ОПФ, площ преди промяната 4365 кв. м,
площ след промяната 3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.12.52:
пасище, ОПФ, площ преди промяната 618 кв. м,
площ след промяната 448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.12.53:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, площ преди
промяната 6543 кв. м, площ след промяната
6318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.1:
нива, собственост на Даниел Иванов Митов,
данни преди промяната 3268 кв. м, площ след
промяната 2960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.4:
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ
преди промяната 3988 кв. м, площ след промяната 3889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.5:
нива, собственост на Лито Иванов Динов, площ
преди промяната 1523 кв. м, площ след промяната 1486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.6:
нива, ДПФ, площ преди промяната 4699 кв. м,
площ след промяната 4589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.7:
нива, собственост на Милчо Деков Димитров,
площ преди промяната 4683 кв. м, площ след
промяната 4580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.8:
нива, собственост на Виолета Петкова Цонева,
площ преди промяната 4001 кв. м, площ след
промяната 3919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.9:
нива, собст веност на Правдоми ра Иванова
Алексиева, площ преди промяната 4254 кв. м,
площ след промяната 4172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.10:
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ
преди промяната 3000 кв. м, площ след промяната 2947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.11:
нива, собственост на Мика Ангелова Конова,
площ преди промяната 5766 кв. м, площ след
промяната 5672 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.12:
нива, собственост на Аника Петкова Пандурска,
площ преди промяната 2999 кв. м, площ след
промяната 2954 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72566.18.13:
нива, собственост на Петър Цветанов Кочев,
площ преди промяната 8002 кв. м, площ след
промяната 7891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.33:
нива, собственост на Севда Цветанова Енчева,
площ преди промяната 3000 кв. м, площ след
промяната 2970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.34:
нива, собственост на „Вектор – М“ – ООД, площ
преди промяната 3301 кв. м, площ след промяната 3259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.41:
за друг вид застрояване, собственост на „Троянска череша“ – ООД, площ преди промяната
7091 кв. м, площ след промяната 6615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.42: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
1528 кв. м, площ след промяната 1512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.18.43:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, площ преди промяната 5330 кв. м, площ след промяната 230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.2:
овощна градина, собственост на Вили Георгиева
Попова, Ивайло Колев Попов, площ преди промяната 3002 кв. м, площ след промяната 2853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.4:
овощна градина, собственост на Тодор Иванов
Мишонов, площ преди промяната 2961 кв. м,
площ след промяната 2945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.6:
овощна градина, собственост на Фитьо Иванов
Атанасов, площ преди промяната 3468 кв. м,
площ след промяната 3315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.7:
овощна градина, собственост на „Вектор – М“ –  
ООД, площ преди промяната 3468 кв. м, площ
след промяната 3347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.10:
изоставена орна земя, собственост на „Ин Комерс“ – ЕООД, площ преди промяната 3002 кв. м,
площ след промяната 2674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.11:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, площ преди промяната 1988 кв. м, площ след промяната 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.62.10: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
1737 кв. м, площ след промяната 1394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.63.130: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната
171 кв. м, площ след промяната 143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72566.555.9901:
с. Тодорово, площ преди промяната 480 407 кв. м,
площ след промяната 496 376 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 72566.10.31:
площ: 157 кв. м, пасище, ОПФ;
поземлен имот с идентификатор 72566.49.12:
площ: 344 кв. м, пасище, ОПФ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
от ЗКИР на заинтересованите лица.
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Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

8009

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № KД-14-27
от 10 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка
с чл. 53б, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР), заявления вх. № 01216374/13.06.2018 г. и 01-1847/7.01.2019 г. от МЗХГ
и приложените към тях проекти, изработени съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам:
Изменението в кадастралната карта и кадаст
ралните регистри на:
I. Гр. Брегово, ЕКАТТЕ 06224, община Брегово,
одобрени със Заповед № РД-18-44 от 3.09.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06224.49.139:
площ: 16 693 кв. м, нива, собственост на Елена
Валериева Маринова;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.140:
площ: 15 279 кв. м, нива, собственост на Христо
Кръстев Фиров;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.141:
площ: 19 977 кв. м, нива, собственост на Иван
Йорданов Минголов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.142:
площ: 13 930 кв. м, нива, собственост на Йосиф
Георгиев Савов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.143:
площ: 6983 кв. м, нива, собственост на Тодорка
Кръстева Маринова;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.144:
площ: 4933 кв. м, нива, собственост на Кирил
Александров Мошоев;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.145:
площ: 7086 кв. м, нива, собственост на Орлин
Евгениев Панов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.146:
площ: 7822 кв. м, нива, собственост на Кръсто
Еремиев Панов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.147:
площ: 18 493 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Лазар Йорданов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.148:
площ: 3680 кв. м, нива, собственост на Милко
Томов Кирицов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.149:
площ: 6799 кв. м, нива, собственост на Благуца
Петрова Топчиева;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.150:
площ: 4863 кв. м, нива, собственост на Йордана
Петкова Тодорова;

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

поземлен имот с идентификатор 06224.49.151:
площ: 6796 кв. м, нива, собственост на Кръсто
Труков Денов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.152:
площ: 13 123 кв. м, нива, собственост на „Аванс
терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.153:
площ: 14 894 кв. м, нива, собственост на Здравко
Борисов Труцов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.154:
площ: 5691 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.155:
площ: 12 019 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.157:
площ: 15 963 кв. м, отводнителен канал, собственост на държавата чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.158:
площ: 28 053 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.159:
площ: 19 451 кв. м, пасище, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.160:
площ: 103 490 кв. м, пасище, собственост на
Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.161:
площ: 3136 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.83:
площ: 18 782 кв. м, пасище, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.84:
площ: 11 995 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.85:
площ: 19 014 кв. м, нива, собственост на Боряна
Божидарова Божкова;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.86:
площ: 822 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.75:
площ: 297 394 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.76:
площ: 12 771 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.77:
площ: 6155 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.78:
площ: 90 634 кв. м, пасище, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.79:
площ: 89 410 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.80:
площ: 7410 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.81:
площ: 1553 кв. м, нискостъблена гора, собственост
на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.82:
площ: 1303 кв. м, пасище, собственост на Община Брегово;
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поземлен имот с идентификатор 06224.52.83:
площ: 100 577 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.84:
площ: 663 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.85:
площ: 1480 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.86:
площ: 1936 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.87:
площ: 20 953 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.88:
площ: 5124 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.100:
площ: 4099 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.201.696:
площ: 27 408 кв. м, спортно игрище, собственост
на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.201.697:
площ: 33 385 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Брегово;
сграда с идентификатор 06224.201.696.1: площ:
381 кв. м, спортна сграда, база, собственост на
Община Брегово;
сграда с идентификатор 06224.201.696.2: площ:
96 кв. м, спортна сграда, база, собственост на
Община Брегово;
сграда с идентификатор 06224.201.696.3: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Община Брегово.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06224.49.1:
площ: 17 341 кв. м, нива, собственост на Елена
Валериева Маринова;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.2:
площ: 15 285 кв. м, нива, собственост на Христо
Кръстев Фиров;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.3:
площ: 20 010 кв. м, нива, собственост на Иван
Йорданов Минголов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.4:
площ: 14 005 кв. м, нива, собственост на Йосиф
Георгиев Савов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.5:
площ: 7054 кв. м, нива, собственост на Тодорка
Кръстева Маринова;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.6:
площ: 5002 кв. м, нива, собственост на Кирил
Александров Мошоев;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.7:
площ: 7212 кв. м, нива, собственост на Орлин
Евгениев Панов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.8:
площ: 8006 кв. м, нива, собственост на Кръсто
Еремиев Панов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.9:
площ: 19 006 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Лазар Йорданов Димитров;
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поземлен имот с идентификатор 06224.49.10:
площ: 3793 кв. м, нива, собственост на Милко
Томов Кирицов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.11:
площ: 7002 кв. м, нива, собственост на Благуца
Петрова Топчиева;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.12:
площ: 5002 кв. м, нива, собственост на Евдокия
Петрова Шехова;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.13:
площ: 7002 кв. м, нива, собственост на Богдан
Петров Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.14:
площ: 13 695 кв. м, нива, собственост на „Адванс
терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.15:
площ: 15 236 кв. м, нива, собственост на Здравко
Борисов Труцов;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.118:
площ: 12 033 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.131:
площ: 6310 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.133:
площ: 136 434 кв. м, пасище, собственост на
Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.134:
площ: 16 481 кв. м, отводнителен канал, собственост на държавата чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 06224.49.135:
площ: 7723 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.8:
площ: 20 007 кв. м, нива, собственост на Боряна
Божидарова Божкова;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.68:
площ: 1132 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.79:
площ: 12 129 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.51.80:
площ: 21 606 кв. м, пасище, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.52:
площ: 4480 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.53:
площ: 334 956 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.54:
площ: 19 748 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.55:
площ: 108 341 кв. м, пасище, собственост на
Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.56:
площ: 6670 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.58:
площ: 27 914 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.62:
площ: 17 664 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Брегово;
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поземлен имот с идентификатор 06224.52.66:
площ: 92 336 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.68:
площ: 18 153 кв. м, пасище, собственост на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.71:
площ: 9331 кв. м, пасище, собственост на Община
Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.52.72:
площ: 2001 кв. м, нискостъблена гора, собственост
на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.201.472:
площ: 28 278 кв. м, спортно игрище, собственост
на Община Брегово;
поземлен имот с идентификатор 06224.201.473:
площ: 33 641 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Брегово;
сграда с идентификатор 06224.201.472.1: площ:
381 кв. м, спортна сграда, база, собственост на
Община Брегово;
сграда с идентификатор 06224.201.472.2: площ:
96 кв. м, спортна сграда, база, собственост на
Община Брегово;
сграда с идентификатор 06224.201.472.3: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Община Брегово.
II. С. Ново село, ЕК АТТЕ 52180, община
Ново село, одобрени със Заповед № РД-18-50 от
17.09.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 52180.200.60:
площ: 20 047 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.61:
площ: 1299 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.62:
площ: 2811 кв. м, ливада, собственост на Сирман
Иванов Сурдулов;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.63:
площ: 2794 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.64:
площ: 2826 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.65:
площ: 2819 кв. м, ливада, собственост на Ванчо
Маринов Баулов, „Бен Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.66:
площ: 2843 кв. м, ливада, собственост на Владимир Георгиев Петров;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.67:
площ: 2860 кв. м, ливада, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.68:
площ: 2877 кв. м, ливада, собственост на Руменка
Асенова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.69:
площ: 2865 кв. м, ливада, собственост на Цветан
Маринов Дренков;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.70:
площ: 3528 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 52180.200.71:
площ: 349 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.72:
площ: 841 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 52180.201.72:
площ: 2828 кв. м, ливада, собственост на Кръсто
Георгиев Цоцов;
поземлен имот с идентификатор 52180.201.73:
площ: 2585 кв. м, ливада, собственост на Спиридон Ангелов Йолов, „Бен Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.80:
площ: 3713 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.81:
площ: 2171 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.82:
площ: 4018 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.83:
площ: 3317 кв. м, ливада, собственост на Сашо
Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.84:
площ: 3987 кв. м, ливада, собственост на Захари
Иванов Кежов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.85:
площ: 3708 кв. м, ливада, собственост на Петко
Кирилов Николов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.86:
площ: 4134 кв. м, ливада, собственост на Сашо
Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.87:
площ: 2827 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.88:
площ: 2633 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.89:
площ: 3315 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.203.49:
площ: 217 297 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.203.50:
площ: 4360 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.49:
площ: 2097 кв. м, ливада, собственост на Лилко
Младенов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.50:
площ: 1845 кв. м, ливада, собственост на Правда
Маринова Мозокова;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.51:
площ: 2765 кв. м, ливада, собственост на Крайчо
Йорданов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.52:
площ: 2773 кв. м, ливада, собственост на Георгинка Атанасова Чимпуерова;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.53:
площ: 2782 кв. м, ливада, собственост на Валери
Свиленов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.54:
площ: 2790 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
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поземлен имот с идентификатор 52180.204.55:
площ: 2802 кв. м, ливада, собственост на Петър
Евгениев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.56:
площ: 2834 кв. м, ливада, собственост на Сашо
Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.57:
площ: 2876 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.205.53:
площ: 3642 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.205.54:
площ: 7521 кв. м, ливада, собственост на Юлия
Иванова Петкова.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 52180.200.29:
площ: 1327 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.30:
площ: 3007 кв. м, ливада, собственост на Сирман
Иванов Сурдулов;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.31:
площ: 2969 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.32:
площ: 2994 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.33:
площ: 2984 кв. м, ливада, собственост на Ванчо
Маринов Баулов, „Бен Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.34:
площ: 3000 кв. м, ливада, собственост на Владимир Георгиев Петров;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.35:
площ: 3000 кв. м, ливада, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.36:
площ: 3001 кв. м, ливада, собственост на Руменка
Асенова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.37:
площ: 3002 кв. м, ливада, собственост на Цветан
Маринов Дренков;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.54:
площ: 3541 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.200.58:
площ: 15 887 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.201.37:
площ: 2997 кв. м, ливада, собственост на Кръсто
Георгиев Цоцов;
поземлен имот с идентификатор 52180.201.38:
площ: 3001 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД, Спиридон Ангелов Йолов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.69:
площ: 2856 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.70:
площ: 4149 кв. м, ливада, собственост на Сашо
Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.71:
площ: 3725 кв. м, ливада, собственост на Петко
Кирилов Николов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.72:
площ: 4009 кв. м, ливада, собственост на Захари
Иванов Кежов;
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поземлен имот с идентификатор 52180.202.73:
площ: 3338 кв. м, ливада, собственост на Сашо
Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.74:
площ: 4047 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.76:
площ: 2201 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.77:
площ: 3787 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.78:
площ: 2639 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.202.79:
площ: 3328 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.203.46:
площ: 218 069 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.203.48:
площ: 4387 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.37:
площ: 2781 кв. м, ливада, собственост на Лилко
Младенов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.38:
площ: 3001 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.39:
площ: 3002 кв. м, ливада, собственост на Сашо
Иванов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.40:
площ: 2009 кв. м, ливада, собственост на Правда
Маринова Мозокова;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.41:
площ: 3003 кв. м, ливада, собственост на Петър
Евгениев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.42:
площ: 3000 кв. м, ливада, собственост на „Бен
Хън агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.43:
площ: 3001 кв. м, ливада, собственост на Валери
Свиленов Маринов;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.44:
площ: 3001 кв. м, ливада, собственост на Георгинка Атанасова Чимпуерова;
поземлен имот с идентификатор 52180.204.45:
площ: 3001 кв. м, ливада, собственост на Крайчо
Йорданов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 52180.205.25:
площ: 7685 кв. м, ливада, собственост на Юлия
Иванова Петкова;
поземлен имот с идентификатор 52180.205.52:
площ: 3651 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ново село.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8012
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 548
от 12 септември 2019 г.
Във връзка с постъпило заявление с вх. № 9700-55 от 31.07.2019 г. от Георги Стефанов Делчев
за одобряване на проект за подробен устройствен
план за промяна предназначението на земеделска
земя Общинският съвет – гр. Батак, след като изслуша предложението на кмета на община Батак,
запозна се с Решение № 3, взето с протокол № 7
от 20.08.2019 г. на ЕСУТ при Община Батак, и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване, във
връзка с процедура за промяна предназначението
на земеделски земи за имот с идентификатор
02837.9.7, местност Голака, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак.
2. Одобрява подробни устройствени планове – план за регулация, план за застрояване и
парцеларни планове за необходимите довеждащи
проводи, във връзка с процедура за промяна
предназначението на земеделски земи за имот
с идентификатор 02837.9.7, местност Голака, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак.
3. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
8077

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 146
от 19 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение по т. 1 от протокол № 15, т. 21 от 12.09.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в
докладната записка, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПРЗ, за обособяване на разширение на съществуващия гробищен
парк в УПИ III – Гробищен парк, кв. 26 по плана
на с. Гьоврен, община Девин, с ПИ 18424.3.500
по КК на с. Гьоврен (ПИ 016027 по КВС), ПИ
18424.3.501 по КК на с. Гьоврен (ПИ 016028 по
КВС), ПИ 18424.3.502 по КК на с. Гьоврен (ПИ
016029 по КВС), ПИ 18424.3.503 по КК на с. Гьов
рен (ПИ 016030 по КВС) – земеделски земи в
м. Алана, землище с. Гьоврен, община Девин.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Р. Чаушев
8032
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РЕШЕНИЕ № 147
от 19 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение по т. 1 от протокол № 15, т. 22 от 12.09.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) и при мотиви, изложени в
докладната записка, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПРЗ, за промяна
на предназначението на земеделска земя за ПИ
03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден
(ПИ 073030 по КВС) в м. Радва ливада, землище
с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ I – Гробищен парк, кв. 1 по плана на м. Радва ливада,
землище Беден.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Р. Чаушев
8033

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
РЕШЕНИЕ № 400
от 10 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ и
предложение от кмета на общината с вх. № ОбС00-856 от 4.09.2019 г. Общинският съвет – гр. Джебел, реши:
1. Одобрява окончателния вариант на общия
устройствен план на община Джебел.
2. Възлага на кмета на община Джебел да
представя ежегодно за приемане от общинския
съвет доклад за изпълнение на общия устройствен план на община Джебел в неговия обхват
и предложения за измененията му, ако такива се
налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

8159

Председател:
С. Мехмедали

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1161
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и Решение № 1079 от
27.06.2019 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум от 20.06.2019 г. за
поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100, с площ
8492 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ви-
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соко застрояване (над 15 м), стар идентификатор
35167.506.3286, номер по предходен план 3286, кв.
87, парцел ІV, при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ
35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 11.09.2019 г.
за поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес
на поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100,
с площ 8492 кв. м, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – високо застрояване (над 15 м), стар
идентификатор 35167.506.3286, номер по предходен план 3286, кв. 87, парцел ІV, при съседи: ПИ
35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22,
ПИ 35167.506.9691, в размер 509 000 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на поземления имот:
гр. Казанлък, п.к. 6100, с площ 8492 кв. м, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – високо застрояване
(над 15 м), стар идентификатор 35167.506.3286,
номер по предходен план 3286, кв. 87, парцел ІV,
при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40,
ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691, при следните
условия:
1. Начална тръжна цена – 509 000 лв., без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87
401, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, срещу квитанция за платена цена
за тръжна документация в размер 200 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното
заведение или по банков път, преведена по следната
сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, до
изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са вноски от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
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не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в Актовата зала на МБАЛ
„Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, Казанлък,
ул. Старозагорска № 16, ет. 3, на административната част.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ ведно с информационен
меморандум като част от нея.
V. За провеждане на търга по т. ІІ се назначава
комисия в състав: председател, четирима членове
и четирима резервни членове. Определя възнаграждение в размер 1 % от достигнатата тръжна
цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно
между членовете на комисията, участвали при
провеждане на търга.
VІ. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД, да извърши всички
действия по организацията и провеждането на
търга по т. ІІ, както и сключването на договор
за приватизация, регламентиран в Наредбата за
търговете и конкурсите.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

8162

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1162
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС
№ 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 1018 от
22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум от 20.06.2019 г. за
поземлен имот с обща площ 7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
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на и.д. на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478. Трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди,
стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада
в УПИ І-9146, 9387 – „За социално предприятие“,
УПИ II-9146, 9387, УПИ III-9146, 9387 – „За паркинг“, в кв. 478 и в улична регулация по подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен
с решения № 684 от 2013 г. и № 777 от 2013 г. на
ОбС – гр. Казанлък, при граници и съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608,
35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387,
подробно описан в договор за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията с
дв. вх. № 2068, 2069/8.04.2019 г., акт № 3, т. 8, н.
д. № 1487, по описа на Службата по вписванията – Казанлък.
II. Утвърждава пазарна оценка от 24.06.2019 г.
за поземлен имот с обща площ 7795 к в. м,
с идентификатор 35167.501.9462 по К К К Р на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък,
Промишлена зона, кв. 478, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди, стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ І-9146, 9387 – „За социално
предприятие“, УПИ II-9146, 9387, УПИ III-9146,
9387 – „За паркинг“, в кв. 478 и в улична регулация
по подробен устройствен план на гр. Казанлък,
одобрен с решения № 684 от 2013 г. и № 777 от
2013 г. на ОбС – гр. Казанлък, при граници и
съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140,
35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота
35167.501.9387, подробно описан в договор за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по
вписванията с дв. вх. № 2068, 2069/8.04.2019 г.,
акт № 3, т. 8, н. д. № 1487, по описа на Службата
по вписванията – Казанлък, в размер 208 000 лв.
III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: поземлен имот с обща
площ 7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462
по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК, адрес:
гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор 35167.501.9146.
Имотът попада в УПИ I-9146, 9387 – „За социално
предприятие“, УПИ II-9146, 9387, УПИ III-9146,
9387 – „За паркинг“, в кв. 478 и в улична регулация
по подробен устройствен план на гр. Казанлък,
одобрен с решения № 684 от 2013 г. и № 777 от
2013 г. на ОбС – гр. Казанлък, при граници и
съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140,
35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота
35167.501.9387, подробно описан в договор за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по
вписванията с дв. вх. № 2068, 2069/8.04.2019 г., акт
№ 3, т. 8, н. д. № 1487, по описа на Службата по
вписванията – Казанлък, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 208 000 лв., без ДДС.
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Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87
401, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
деловодство на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, срещу квитанция за платена цена
за тръжна документация в размер 200 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното
заведение или по банков път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в
„Общинска банка“ – Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в Актовата зала на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД, Казанлък, ул. Старозагорска № 16, ет. 3, на административната част.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
IV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. II ведно с информационен
меморандум като част от нея.
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V. За провеждане на търга по т. II се назначава
комисия в състав: председател, четирима членове
и четирима резервни членове. Определя възнаграждение в размер 1 % от достигнатата тръжна
цена за търга по т. II, което се разпределя поравно
между членовете на комисията, участвали при
провеждане на търга.
VI. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД, да извърши всички
действия по организацията и провеждането на
търга по т. II, както и сключването на договор
за приватизация, регламентиран в Наредбата за
търговете и конкурсите.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

8163

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 1129
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за ПУП – ИПР, изменение на плана за регулация в частта на с. Петърч
за образуване на нова улица с о.т. 75а, о.т. 240,
о.т. 75б и о.т. 75в между кв. 28 и кв. 34а.
Председател:
Ат. Тенев
8153
РЕШЕНИЕ № 1149
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за
ПУП – ИПР – изменение на плана за регулация
в частта на УПИ XVIII-57 за прокарване на нова
улица между о.т. 136в и о.т. 164, кв. 33, и образуване на нов кв. 33А по плана на с. Дръмша,
община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
8154

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 221
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява проект за обект: „Газоснабдяване на
община Кърджали“, подобект: „Разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната
територия на община Кърджали“, и подобект:
„Газоразпределителна мрежа на с. Сипей, община
Кърджали“:
1. ПУП – ПП (подробен устройствен план –
парцеларен план) за разпределителен газопровод
извън урбанизираната територия за захранване
на с. Сипей, община Кърджали.
2. ПУП – план-схема за обект: „Газоразпределителна мрежа на с. Сипей, община Кърджали“.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8144
РЕШЕНИЕ № 222
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за обект: „ЕСМ (електронни съобщителни
мрежи) и прилежащата є инфраструктура на
„А1 България“ – ЕАД, в гр. Кърджали“ – изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа
за ул. Стара планина № 2, с обхват кв. 7 и кв. 11
по плана на Стара градска част, гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8145
РЕШЕНИЕ № 223
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за обект: „ЕСМ (електронни съобщителни
мрежи) и прилежащата є инфраструктура на „А1
България“ – ЕАД, в гр. Кърджали“ – изграждане
на отклонения от оптична кабелна мрежа „А1
България“ – ЕАД, за ул. Здравец № 11, с обхват
кв. 113 и кв. 237 по плана на кв. Студен кладенец,
гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8146
РЕШЕНИЕ № 224
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за обект: „ЕСМ (електронни съобщителни
мрежи) и прилежащата є инфраструктура на „А1
България“ – ЕАД, в гр. Кърджали“ – изграждане
на отклонения от оптична кабелна мрежа „А1
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България“ – ЕАД, за ул. Сан Стефано № 3, за
захранване на сграда в УПИ ХХ-192, 233, кв. 161
по плана на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8147
РЕШЕНИЕ № 225
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за обект: „ЕСМ (електронни съобщителни
мрежи) и прилежащата є инфраструктура на „А1
България“ – ЕАД, в гр. Кърджали“ – изграждане
на отклонения от оптична кабелна мрежа „А1
България“ – ЕАД, за ул. Първи май № 62, с обхват
кв. 77 по плана на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8148
РЕШЕНИЕ № 226
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за обект: „ЕСМ (електронни съобщителни
мрежи) и прилежащата є инфраструктура на „А1
България“ – ЕАД, на ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“ с обхват кв. 20, 143, 145, 146, 150, 151, 153,
157, 158, 171, 172, 173, 177, 179, 181, 195, 196, 197,
198, 200, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
и 260 по кадастралния и регулационен план на
ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
за одобряване на проекта чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8149
РЕШЕНИЕ № 231
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменението на
ОУП в частта на УПИ XLІІІ – общ., кв. 151 по
плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали, промяна
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на територията от „Жилищна устройствена зона
със средна височина (Жс)“ в „Смесена многофункционална зона (Смф)“.
Председател:
Р. Мустафа
8150
РЕШЕНИЕ № 241
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 62, т. 9 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменението на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване) на урегулирани поземлени имоти
УПИ VІІІ – отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория,
братска могила, ателиета на изкуствата, дом
на туриста, ресторант, и УПИ ІХ – отреден за
спортни дейности и култура, в кв. 108 по плана
на 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 му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
8151

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-251
от 11 октомври 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ), протокол № 2 от 1.10.2003 г., протокол
№ 4 от 11.12.2003 г., протокол от 23.07.2010 г. и
протокол от 8.12.2010 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новоо бразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
местност Дренов дол, намираща се в землищата
на гр. Кюстендил и с. Скриняно, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

8170

Областен управител:
В. Янев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-226
от 18 октомври 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) във връзка с чл. 28б, ал. 8 от
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Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, т. 3.7 от
заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условия за контрол към
плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000
на земеделски земи, предоставени на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за
поземлени имоти с идентификатори: 37705.128.364,
37705.128.365, 37705.77.366, 37705.71.369, 37705.79.370,
37705.61.372, 37705.60.373 и 37705.101.439 в местност
Таушан баир, 37705.374.1 в местност Чобанов баир
и 37705.89.376 в местност Жлъчка, по влязлата в
сила КККР на землището на с. Козарско, ЕКАТТЕ
37705, община Брацигово, област Пазарджик.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Пазарджик пред Районния съд – Пещера,
в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Мирев
8171
ЗАПОВЕД № ТУ-227
от 18 октомври 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) във връзка с чл. 28б, ал. 8 от
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, т. 3.7 от
заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условията за контрол към
плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000
на земеделски земи, предоставени на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за
поземлени имоти с идентификатори: 32888.34.1,
32888.34.2, 332888.34.3, 32888.34.4, 32888.34.5,
32888.34.6, 32888.34.8, 32888.34.9 и 32888.34.10 в
местност Чешмето и 32888.153.1 в местност Хисара, по влязлата в сила КККР на землището на
с. Исперихово, ЕКАТТЕ 32888, община Брацигово,
област Пазарджик.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Пазарджик пред Районния съд – Пещера,
в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Мирев
8172

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1347
от 20 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на „Външно електрозахранване до УПИ I-037007, 037026 – имот
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с идентификатор 47247.37.27 (стари идентификатори 47247.37.7 и 47247.37.26) по КККР, местност
Вадата, землище на с. Марино поле, община
Петрич“ през имоти с идентификатори: 47247.12.6
с НТП – лозе, частна собственост, 47247.12.133 с
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
публична държавна собственост, и 47247.37.17 с
НТП – за пасище, публична общинска собственост, по приложените скица-проект и регистър
на засегнатите имоти от трасе на ел. провод,
заверен от началника на СГКК – Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
8035

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 314
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 23 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8,
т. 1, чл. 62, ал. 7 и 9, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108,
чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1
и ал. 2, т. 1 и 5, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 и
чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове,
ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г., Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – ПРЗ за УПИ I – зеленина,
кв. 367 по плана на кв. Триъгълника, гр. Пловдив
(ПИ с идентификатор 56784.522.3630 по КККР на
гр. Пловдив), като:
• отреждането на УПИ I – зеленина, се привежда към идентификатора по кадастрална карта
без промяна на предназначението и границите
му и същият става УПИ I-522.3630 – зеленина;
• определя зона за застрояване съгласно чл. 62,
ал. 7 от ЗУТ за мемориални места и обекти в устройствена зона „Тзт“ и устройствени показатели:
височина – до 7,50 м, Пзастр. – до 5 %, Кинт. – до
0,1, по корекцията на регулацията със зелен цвят,
нанесената зона за застрояване с червени ограничителни линии, матрица със зелен цвят, коригирана с виолетов цвят, таблица с устройствени
показатели, нанесена на чертежа с червен цвят;
• схеми Eл., ВиК, Транспорт и комуникация
и Фитосанитарна експертиза на съществуващата
растителност.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в сградата
на пл. Централен № 1 (бившия Партиен дом),
ет. 7, стая 2, Пловдив 4000.
Председател:
С. Петкова
8076
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РЕШЕНИЕ № 332
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементи на техничес
ката инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект: „Изграждане
на нова физическа инфраструктура за електронна
съобщителна мрежа на „Нетгард“ – ООД, в
землището на гр. Пловдив, община Пловдив“, с
трасе през поземлени имоти с № 56784.534.909;
314.36; 315.30; 315.44; 314.35; 375.43; 375.42; 315.32;
325.35; 325.34; 319.50; 319.49; 319.46; 320.28; 321.24;
321.25; 329.26; 326.24; 327.27; 326.27; 325.38 и 325.37.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Адмистративния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
С. Петкова
8057
РЕШЕНИЕ № 333
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
у рбанизираните територии за линеен обект:
„Подземен оптичен кабел от съществуващ оптичен кабел пред ПИ с и.д. 56784.19.255 до ПИ
с и.д. 56784.18.16 по КК на гр. Пловдив с трасе
през имоти с ПИ 56784.18.18; ПИ 56784.18.61; ПИ
56784.19.263 и ПИ 56784.19.264 – полски пътища
и отводнителен канал“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
С. Петкова
8058

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 552
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 5, а л. 3 и чл. 12, а л. 2 от Наредбата за
ана лизите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 3, ал. 8, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 2 от
ЗПСПК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 5, чл. 7, чл. 10,
ал. 2, чл. 35 „з“, чл. 35 „и“, чл. 36 и чл. 39 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема пазарната оценка в размер 8900 лв.
и правния анализ на обект „Магазин“, с площ
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61 кв. м, намиращ се в едноетажна масивна сграда в УПИ I, кв. 28, с. Садина, община Попово.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за обекта по т. 1 при минимална
конкурсна цена 8900 лв.
3. Утвърждава конкурсната документация и
определя условия за провеждане на търга, както
следва:
3.1. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 15-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.2. Място на закупуване на конкурсната документация – на касата на Информационния център
при Община Попово, след заплащане на 20 лв.,
без ДДС, и издаване на сертификат за регистрация на лицата, закупили тръжна документация
и информационен меморандум.
3.3. При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят съдебно решение
за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.4. Срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 20-ия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.5. Депозитът за участие в конкурса – в размер
10 % от обявената минимална конкурсна цена, т.е.
890 лв., се внася до 20-ия ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ по банковата сметка на Община Попово в „Банка ДСК“
с IBAN BG98STSA93003300135430.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в конкурса – до 20-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4. Обектът се предлага за развиване на търговска дейност, като участниците в конкурса
попълват декларация за приемане на условията
по сделката.
5. Упълномощава кмета на община Попово по
чл. 8, чл. 35 „з“, чл. 35 „и“, чл. 36 и чл. 39 от НТК
да назначи комисия за провеждането на конкурса, да определи спечелилия конкурса участник,
класирания на второ място и да сключи договор
за приватизация.
Председател:
Г. Георгиев
8160

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-366
от 17 октомври 2019 г.
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 129, ал. 3,
т. 1 от ЗУТ във връзка с постъпило искане от
„Теленор България“ – ЕАД, чрез пълномощник
Стела Петкова Ангелова, с вх. № АК-02-20-1544
от 27.08.2019 г. относно одобряване на ПУП – парцеларен план на обект „Кабел НН за външно ел.
захранване за базова станция № 3440 на „Теленор
България“ – ЕАД, намираща се в ПИ 69759.4.18,
с. Страшимир, община Златоград, на територията
на гр. Мадан и с. Бориново, община Мадан, и
с. Страшимир, община Златоград, област Смолян“, одобрявам ПУП – парцеларен план на обект:
„Кабел НН за външно ел. захранване за базова
станция № 3440 на „Теленор България“ – ЕАД,
намираща се в ПИ 69759.4.18, с. Страшимир,
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община Златоград, на територията на гр. Мадан
и с. Бориново, община Мадан, и с. Страшимир,
община Златоград, област Смолян“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ чрез областния
управител пред Административния съд – Смолян.
Областен управител:
Н. Славов
8158

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 844
от 24 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен
водопровод през поземлен имот с идентификатор
17974.35.180 – изоставена орна нива – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 17974.35.887 – полски път – публична общинска собственост, до поземлен имот 17974.35.173 – за
животновъдна ферма, местност Новата воденица,
по КККР на землището на гр. Средец.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Цъцаров
8078

ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 474
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, aл. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Опан, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП), извън границите на
урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура за подобект: „Външно ел.
захранване“, на обект: „Реконструкция на склад“, в
УПИ VI (Бетонов възел), кв. 106, преминаващ през
земи от общински поземлен фонд: през поземлен
имот с идентификатор 053576.108.125 в местност
До село, вид собственост – общинска частна, вид
територия – земеделска, НТП – изост авена орна
земя, и през поземлен имот с идентификатор
053576.108.560 в местност До село, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, по кадастралната карта на с. Опан,
община Опан, област Стара Загора. Дължината
на ел. трасето в обхвата на парцеларния план е
34,74 л. м, по черти и надписи съгласно скицата,
приложена към настоящия проект.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия във връзка с настоящото решение.
Председател:
И. Михов
8034

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5   

1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-99 от 23.10.2019 г. за обект: Модернизация
на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 31+990 до км 33+200, при условията на
чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8176
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-100
от 23.10.2019 г. за обект: Аварийно укрепване на
мост над река Джерман при км 62+700 (километраж след прекилометриране) ≡ 331+160 (километраж по одобрения проект за АМ „Струма“ Лот
2) на АМ „Струма“, при условията на чл. 60 от
АПК. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8177
72. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-95
от 16.10.2019 г. за: „Изграждане на три броя леки
обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на
гараж „автоподемник“ и изграждане на битова
сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен
на РС ПБЗН – АЕЦ“, намиращи се в УПИ I-218
(ПИ 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй), кв. 12, със следните етапи: етап 1: подобект
R1: Сеизмично укрепване на гараж „автоподемник“; етап 2: подобект R2: Три броя леки обемни
гаражни клетки; етап 3: подобект R3: Битова сграда
за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС
ПБЗН – АЕЦ. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8174
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Изграждане на подобект 32 „Пътен надлез на км
260+921“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
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Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“
на територията на община Айтос, област Бургас, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лютфи Арифов Мустафов, собственик на имот с № 427009, намиращ се
в землището на гр. Айтос, община Айтос, област
Бургас, за постановяването на Решение № 180
на Министерския съвет от 4.04.2019 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8182
17. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява, че във връзка с решение на
Факултетния съвет на Юридическия факултет
от 15.10.2019 г., протокол № 1, прекратява процедурата по конкурсите за прием на редовни и
задочни докторанти по професионално направление 3.6. Право, докторски програми „Правна
информатика“ – 1 редовно и 1 задочно място, и
„Информационно право“ – 1 редовно и 1 задочно
място, към Юридическия факултет за учебната
2019/2020 г., обявени в „Държавен вестник“, бр. 58
от 23 юли 2019 г. Утвърдените места за прием
за докторски програми „Правна информатика“
и „Информационно право“ се пренасочват към
докторска програма „Теория на държавата и
правото. Политически и правни учения“.
8080
26. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.4. Енергетика, специалност „Промишлена топлотехника“ – един към
катедра „Топлинна и хладилна техника“ – ЕМФ;
професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна химия“ – един
към катедра „Химия“ – ФЕТТ, и двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Техническия университет – София – във факултетните канцеларии на:
ЕМФ – кабинет 2344, тел. 965 32 90; ФЕТТ – кабинет 1355, тел. 965 22 60.
8071
70. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен
асистент от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“,
за цивилен служител в катедра „Национална и
регионална сигурност“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на
конкурса са обявени със Заповед № РД-02-956
от 7.10.2019 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: https://www.nvu.bg/sites/default/files/
nmu_files/proc_zras/konk_ gl_as/10_2019/zap_956.
pdf. Срок за подаване на документите – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета,
гр. Велико Търново, бул. България № 76, тел. за
контакти: 062/618832.
8055
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37. – А г рарн и я т у н и верси т е т – П ловд и в,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент на 1/2 щат в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика“ – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“ – тел. 654 274.
8056
15. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство“ (Стратегическо управление, управ
ление на проекти и аквизиция на националната
сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се
подават във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.
8141
959. – Институтът по физика на твърдото
тяло – БАН, София, обявява конкурси за академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна
специалност „Физика на кондензираната материя“,
за нуждите на Теоретичен отдел – трима; доцент по
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика на кондензираната
материя“, за нуждите на лаборатория „Физика
на материалите и ниските температури“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института – 1784 София, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/8773492.
8140
20. – Институтът за държавата и правото при
БАН, София, обявява конкурси за заемане на
академичната длъжност главен асистент от област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право: един по „Наказателно право“ за нуждите
на секция „Наказателноправни науки“; един по
„Международно частно право“ за нуждите на
секция „Международноправни науки“ и един по
„Теория на държавата и правото“ за нуждите
на секция „Публичноправни науки“, всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
ИДП – 1000 София, ул. Сердика № 4.
8068
99. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката
в различни области на науката (рехабилитация и
кинезитерапия)“, за нуждите на секция „Управ
ление на двигателната дейност“ към института
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8062
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6. – Геологическият институт при БАН –
София, обявява конкурси за следните академични
длъжности: професор – един за нуждите на секция
„Геоложки опасности и рискове“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, специалност
„Инженерна геология“; главен асистент – двама
за нуждите на секция „Геохимия и петрология“
по професионално направление 4.4. Науки за
Земята, специалност „Петрология“, всички със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи
в канцеларията на Геологическия институт при
БАН – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая
№ 205. За справки – тел. 02 979 2288.
8169
85. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проект, изработен от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти със следните идентификатори: за с. Божурка, община Търговище – 05030.1.83, 05030.1.84, 05030.3.77, 05030.3.78,
05030.3.79, 05030.3.81, 05030.3.105, 05030.3.106,
05030.1.83, 05030.1.84, 05030.17.16, 05030.17.20,
05030.17.21, 05030.17.132, 05030.17.133, 05030.3.131;
за с. Братово, община Търговище – 06166.4.40,
06166.30.39, 06166.30.42, 06166.52.15, 06166.52.16,
06166.52.17, 06166.52.22, 06166.52.23, 06166.52.25,
06166.53.47, 06166.53.48, 06166.53.49, 06166.53.88,
06166.59.1, 06166.59.65; за с. Драгановец, община
Търговище – 23087.8.216, 23087.37.155, 23087.31.158,
23087.16.119, 23087.41.116, 23087.41.159, 23087.37.243,
23087.8.1, 23087.8.219, 23087.12.32, 23087.16.191,
23087.16.195, 23087.17.29, 23087.17.57, 23087.17.170,
23087.37.1, 23087.39.205, 23087.46.30, 23087.46.160;
за с. Дралфа, община Търговище – 23546.14.47,
23546.18.2, 23546.18.3, 23546.18.43, 23546.18.44,
23546.21.1, 23546.21.27, 23546.21.28, 23546.21.29,
23546.21.501, 23546.31.55, 23546.33.4, 23546.33.5,
23546.33.8, 23546.33.9, 23546.33.12, 23546.33.13,
23546.33.14, 23546.33.15, 23546.33.16, 23546.33.17,
23546.33.18, 23546.33.19, 23546.33.20, 23546.24.1,
23546.24.11, 23546.24.12, 23546.24.15, 23546.24.16,
23546.24.18, 23546.24.19, 23546.24.20, 23546.24.22,
23546.24.26, 23546.25.1, 23546.25.2, 23546.25.3,
23546.25.4, 23546.25.5, 23546.25.7, 23546.34.10,
23546.34.11, 23546.34.14, 23546.34.15; за с. Копрец, община Търговище – 38501.2.8, 38501.3.60,
38501.3.62, 38501.3.69, 38501.3.70, 38501.102.32,
38501.7.6, 38501.8.5, 38501.8.6, 38501.8.7, 38501.8.12;
за с. Лиляк, община Търговище – 43685.83.3,
43685.13.81, 43685.15.43, 43685.15.44, 43685.15.45,
43685.15.48, 43685.15.49, 43685.89.8, 43685.89.33,
43685.19.42, 43685.19.45, 43685.20.30, 43685.22.55,
43685.27.74, 43685.32.35, 43685.36.45, 43685.17.41,
43685.18.15, 43685.19.1, 43685.19.44, 43685.22.13,
43685.22.22, 43685.22.29, 43685.22.54, 43685.22.56,
43685.23.29, 43685.23.34, 43685.25.1, 43685.27.76,
43685.29.14, 43685.32.20, 43685.32.24, 43685.32.25,
43685.32.26, 43685.32.27, 43685.32.28, 43685.32.29,
43685.32.30, 43685.32.51, 43685.32.54, 43685.32.55,
43685.32.56, 43685.34.22, 43685.34.25, 43685.35.50,
43685.35.51, 43685.35.55, 43685.35.73, 43685.43.17,
43685.52.1, 43685.52.14, 43685.52.15, 43685.52.16,
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43685.52.38, 43685.52.40, 43685.54.16, 43685.54.21,
43685.54.32, 43685.54.51, 43685.54.53, 43685.54.55,
43685.54.58, 43685.84.1; за с. Маково, община
Търговище – 46228.7.25, 46228.11.20, 46228.11.21,
46228.6.9, 46228.6.10, 46228.6.18, 46228.6.19, 46228.6.73,
46228.6.74, 46228.7.1, 46228.7.3, 46228.7.4, 46228.7.6,
46228.7.7, 46228.7.8, 46228.7.9, 46228.7.10, 46228.7.12,
4 622 8.7.14, 4 622 8.7.27, 4 622 8.7.31, 4 622 8.7.32 ,
46228.7.33; за с. Миладиновци, община Търговище – 48091.16.56, 48091.16.58, 48091.16.1, 48091.16.2,
48091.16.5, 48091.16.21, 48091.16.22, 48091.16.38,
48091.16.39, 48091.16.42, 48091.16.43, 48091.16.52,
48091.16.53, 48091.16.57; за с. Мировец, община
Търговище – 48338.2.37, 48338.3.105, 48338.3.106,
48338.3.107, 48338.4.15, 48338.4.16, 48338.5.170,
48338.5.171, 48338.5.174, 48338.2.18, 48338.2.19,
48338.2.20, 48338.3.48, 48338.3.53, 48338.3.55,
48338.3.63, 48338.3.110, 48338.4.14; за с. Момино,
общ ина Търговище – 48920.8.41, 48920.11.65,
48920.14.51, 48920.13.25, 48920.13.24, 48920.13.26; за
с. Пайдушко, община Търговище – 55201.400.47,
55201.400.72, 55201.1.13, 55201.1.15, 55201.1.26,
55201.1.31, 55201.3.72, 55201.3.74, 55201.6.1, 55201.6.5,
55201.6.6, 55201.6.7, 55201.6.11, 55201.6.12, 55201.6.21,
552 01.6.33, 552 01.6.34, 552 01.9.39, 552 01.9.4 4,
55201.10.11, 55201.10.12, 55201.10.14, 55201.30.6,
55201.400.17, 55201.400.45, 55201.400.46, 55201.400.54,
55201.400.71, 55201.15.24; за с. Преселец, община Търговище – 58195.8.30, 58195.9.7, 58195.10.1,
58195.10.2 , 58195.10.7, 58195.2 0.2 , 58195.22 .1,
58195.23.1, 58195.23.29, 58195.31.7, 58195.31.31,
58195.32.1, 58195.32.2, 58195.103.107; за с. Пресяк, община Търговище – 58298.8.34, 58298.8.36,
58298.8.50, 58298.8.53, 58298.8.54, 58298.8.64,
58298.8.76, 58298.8.77, 58298.8.79, 58298.8.80,
58298.8.86, 58298.8.103, 58298.8.104, 58298.8.105,
58298.8.106, 58298.9.110; за с. Пролаз, община
Търговище – 58579.16.10, 58579.16.24, 58579.17.9,
58579.17.12, 58579.17.15, 58579.18.9, 58579.18.103,
58579.26.13, 58579.26.93, 58579.26.94, 58579.26.113,
58579.26.117, 58579.26.119, 58579.26.120, 58579.3.9,
58579.3.132 , 58579.21.1, 58579.21.5, 58579.21.6,
58579.21.28, 58579.21.30, 58579.21.32, 58579.21.88,
58579.21.90, 58579.26.18, 58579.26.23, 58579.26.24,
58579.26.25, 58579.26.26, 58579.26.46, 58579.26.47,
58579.26.63, 58579.26.131, 58579.27.11, 58579.27.99,
58579.27.125, 58579.28.14; за с. Стража, община
Търговище – 69599.2.70, 69599.2.73, 69599.2.133,
69599.2.135, 69599.2.137, 69599.2.143, 69599.2.144,
69599.35.64, 69599.35.66, 69599.6.58, 69599.6.60,
69599.6.63, 69599.6.64, 69599.6.65, 69599.24.80,
69599.25.12, 69599.27.76, 69599.27.79, 69599.23.1,
69599.23.45, 69599.23.46, 69599.23.47, 69599.24.77,
69599.25.32, 69599.25.33, 69599.26.27, 69599.26.80; за
с. Съединение, община Търговище – 70545.7.46,
70545.7.4 0, 70545.7.41, 70545.8.4 0, 70545.11.3,
70545.11.4, 70545.11.97, 70545.12.12, 70545.12.33,
70545.12.34, 70545.12.35, 70545.12.40, 70545.12.41,
70545.12.42, 70545.20.56, 70545.21.47, 70545.24.14,
70545.24.15, 70545.24.33, 70545.25.7, 70545.25.8,
70545.25.10, 70545.25.11, 70545.25.13, 70545.25.18,
70545.25.22, 70545.25.23; за с. Търновца, община
Търговище – 73701.7.124, 73701.11.1, 73701.11.3,
73701.11.4, 73701.11.15, 73701.13.1, 73701.13.5,
73701.13.7, 73701.13.8, 73701.102.51, 73701.35.14,
73701.32.4, 73701.32.61, 73701.32.62, 73701.33.107;
за с. Цветница, община Търговище – 78297.1.47,
7829 7.1.49, 7829 7.1.88, 7829 7.1.94, 7829 7.1.96,
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78297.2.30, 78297.2.36, 78297.2.38, 78297.2.39,
78297.2.40, 78297.2.41, 78297.4.41, 78297.5.6, 78297.5.8,
78297.5.10, 78297.15.13, 78297.15.14, 78297.15.15,
78297.15.16, 78297.14.62, 78297.9.59, 78297.9.64,
7829 7.9.65, 7829 7.9.6 6 , 7829 7.9.67, 7829 7.9.71,
78297.10.11, 78297.31.6, 78297.31.7, 78297.31.8,
78297.31.9, 78297.31.10, 78297.31.12, 78297.31.15,
78297.31.22, 78297.31.23, 78297.31.26, 78297.31.36,
78297.503.8; за с. Черковна, община Търговище – 80741.20.1, 80741.20.2, 80741.20.4, 80741.20.5,
80741.20.7, 80741.20.46, 80741.31.216, 80741.31.189,
80741.60.173, 80741.28.1, 80741.28.38, 80741.28.152,
80741.32.147, 80741.58.183, 80741.60.1, 80741.60.9,
80741.60.10, 80741.60.185, 80741.60.190, 80741.63.188,
80741.67.1. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проектите и да
изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
8131
8. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК
съобщава, че с Решение № 656 по протокол № 82
от 17.09.2019 г. на СОС е прекратено производството по одобряване на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата, кв. 65,
УПИ І-25, 28, 29, общ. – „за офиси, магазини и
трафопост“, представляващ неразделна част от
плана за регулация и застрояване на м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата, одобрен
с Решение № 541 от 23.07.2015 г. на СОС, което
е изложено в район „Подуяне“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Подуяне“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
към дирекция ,,ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
8064
13. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 658 по
протокол № 827 от 17.09.2019 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване на УПИ XXI-913, кв. 30, м. В.з.
Симеоново-север, създаване на нови УПИ XXI913 „за жс“ и УПИ ХХII-913 „за жс“, свързаното
с това изменение на регулационните граници на
УПИ XIX-153 и УПИ VII-159, изменение на плана
за улична регулация между о.т. 301 и о.т. 317 за
създаване на нова задънена улица от о.т. 301а до
о.т. 301б, м. В.з. Симеоново-север, район „Витоша“, Столична община. Решението и проектът
са изложени в район „Витоша“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – София-
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град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8063
14. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 660 по
протокол № 82 от 17.09.2019 г. на СОС са одоб
рени: 1. изменение на плана за регулация за
район „Връбница“, м. Надежда – IV част, кв. 25,
УПИ ІІ – „за автотранспорт“ – образуване на
нов УПИ XV-1273, 1274, 1288, 1307 „за жил. стр.“,
вследствие на което се променя конфигурацията
на УПИ II – „за автотранспорт“, по кафявите и
зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект; 2. изменение на плана за застрояване за район „Връбница“, м. Надежда – ІV част, кв. 25, предвиждане
на ново застрояване в нов УПИ XV-1273, 1274,
1288, 1307 „за жил. стр“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през дъно и през улица. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8065
20. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 549 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС се одобряват:
1. План за улична регулация за нова улица с
уличен паркинг от о.т. 301 – о.т. 302 – о.т. 303 –
о.т. 304 – о.т. 305 – о.т. 306 – о.т. 310, от о.т. 310
до о.т. 309, от о.т. 309 – о.т. 308 – о.т. 307 и от
о.т. 306 до о.т. 308 (нови) и свързаното с това
изменение на уличната регулация между о.т. 15а
до о.т. 16, м. С. Волуяк – Гробищен парк, район
„Връбница“, по сините, червените, зелените и
кафявите линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. План за регулация за създаване на нови
УПИ І – „за гробищен парк“, и УПИ ІІ – „за
инженерна инфраструктура и озеленяване“, от
кв. 60 (нов), м. С. Волуяк – Гробищен парк, район „Връбница“, по сините и червените линии,
цифри, текст и зачертавания с предвиждане на
сервитут за хигиенно-защитна зона на гробищен
парк с черни прекъснати линии съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за УПИ І – „за гробищен парк“ (нов), от кв. 60 (нов), м. С. Волуяк – Гробищен парк, район „Връбница“, съгласно
приложения проект.
4. План-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за
комуникационно-транспортно обслужване, за
вертикално планиране, за „ВиК“, за „Електроснабдяване“ и „Паркоустройство“, м. С. Волуяк – Гробищен парк, район „Връбница“. Решението да
се съобщи на заинтересуваните лица по реда на
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
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изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
8093
94. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди
за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи
в улична регулация, в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Изграждане на
бул. Тодор Каблешков в участъка от ул. Луи
Айер до ул. Емилиян Станев – поетапно, район
„Триадица“, София“, подлежащи на отчуждаване
съгласно влязъл в сила подробен устройствен
план, както следва: Заповед за отчуждаване
№ СОА19-РД40-146 от 10.09.2019 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1006.1738 (незастроен), с площ
за отчуждаване 222 кв. м, който представлява
реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.314
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1087 от
13.12.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ се в София,
район „Триадица“. Липсват данни за собственика
на 53 кв. м от отчуждавания имот. Заповед за
отчуждаване № СОА19-РД40-160 от 11.09.2019 г.
на кмета на Столичната община на поземлен
имот с проектен идентификатор 68134.1006.1740
(застроен), с площ за отчуждаване 244 кв. м, заедно с намиращите се в имота сграда с проектен
идентификатор 68134.1006.1740.1, с площ 22 кв. м;
сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1740.2,
с площ 49 кв. м; част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1741.3, с площ за отчуждаване
2 кв. м, които представляват реална част от ПИ с
идентификатор 68134.1006.315 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на ИД
на АГКК, намиращ се в София, район „Триадица“. Липсват данни за собственика на 66 кв. м
от отчуждавания имот. Заповед за отчуждаване
№ СОА19-РД40-150 от 10.09.2019 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1006.1752 (незастроен), с площ
за отчуждаване 42 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.330
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108 от
13.12.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ се в София,
район „Триадица“. Липсват данни за собственика
на 31 кв. м от отчуждавания имот. Заповед за
отчуждаване № СОА19-РД40-153 от 10.09.2019 г.
на кмета на Столичната община на поземлен
имот с проектен идентификатор 68134.1006.1756
(застроен), с площ за отчуждаване 840 кв. м, заедно с намиращата се в имота сграда с проектен
идентификатор 68134.1006.1756.1, с площ 138 кв. м,
които представляват част от ПИ с идентификатор
68134.1006.14 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-108 от 13.12.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ
се в София, район „Триадица“. Липсват данни
за собственика на 531 кв. м от отчуждавания
имот. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-157
от 10.09.2019 г. на кмета на Столичната община
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1006.1771 (незастроен), с площ за отчуждаване
117 кв. м, който представлява реална част от ПИ с
идентификатор 68134.1006.5 по КККР, одобрени със
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Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на ИД на АГКК,
намиращ се в София, район „Триадица“. Липсват
данни за собственика на 117 кв. м от отчуждавания
имот. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-161
от 11.09.2019 г. на кмета на Столичната община
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1006.1774 (застроен), с площ за отчуждаване
485 кв. м, заедно с намиращата се в имота част от
сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1775.3,
с площ за отчуждаване 36 кв. м, които представляват реална част от ПИ с идентификатор
68134.1006.30 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-108 от 13.12.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ
се в София, район „Триадица“. Липсват данни за
собственика на 79 кв. м от отчуждавания имот.
8066
96. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП), план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав
Варненчик“, гр. Варна, с площ 40 хектара, като
същият е частично преработен съгласно т. 22 по
протокол № 20 от 28.05.2019 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Варна. Планът е изложен в техническата служба – район „Владислав Варненчик“, Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Варна чрез техническата
служба – район „Владислав Варненчик“, Варна.
8079
125. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект: „Участък от деривация Китка – Варна,
площадка „Падина“, участък Падина – Житница – дюкер 26“, засягащ поземлени имоти с идентификатори 55110.10.118, 55110.10.119, 55110.10.123,
55110.10.124, 55110.10.125, 55110.10.164, 55110.10.180,
55110.10.226, 55110.10.227, 55110.10.28, 55110.32.2,
55110.32.4, 55110.32.6, 55110.32.7, 55110.32.8, 55110.32.9,
55110.32.27, 55110.32.28, 55110.32.35, 55110.32.36,
55110.32.65, 55110.32.66, 55110.32.110, 55110.32.142,
55110.32.158, 55110.32.160, 55110.32.161, 55110.32.163,
55110.32.164, 55110.32.165, 55110.32.174, 55110.32.193,
55110.32.194, 55110.32.211, 55110.32.212, 55110.32.220
по кадастр алната карта на землището на с. Падина. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
8142
95. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през септември 2019 г. са
извършени продажби на общински нежилищни
имоти, както следва: 1. Сграда с идентификатор
35167.502.39.1, със застроена площ 75 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-1888 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.502.39, с
адрес: Казанлък; брой етажи: 1; предназначение:
сграда за търговия, за 33 800 лв., без ДДС, платени
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изцяло към момента на подписване на договора
за покупко-продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1
от ЗПСК. 2. Поземлен имот с идентификатор
35167.505.521, с площ 507 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на и.д. на АГКК, с адрес: Казанлък, ул. Петьо
Ганин; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), при граници ПИ с идентификатори: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.15,
35167.505.718, 35167.505.21, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-9105, отреден „За
обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385
по ПУП на Казанлък, одобрен с решения № 684
и № 777 от 2013 г. на ОбС – гр. Казанлък, за
35 497 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на договора за покупко-продажба
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
8048
120. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Късноантична и средновековна крепост (Сайганско кале)“ в ПИ
№ 36854.174.25 в землището на с. К ипилово,
област Сливен. Съгласно 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.
8049
19. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Бугьовец в землището
на с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1-21 от 8.07.2019 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за поземлени имоти (ПИ)
№ 184, 190 и 199. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 7.
8134
19а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1-22 от 8.07.2019 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот (ПИ) № 178.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 7.
8135
19б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец в землището на
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с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1-23 от 8.07.2019 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот (ПИ) № 170.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник. За справки: ет. 12, стая 7.
8136
11. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти с идентификатори 73674.204.10,
73674.6.37, 73674.7.40 и 73674.204.20, м. Обръща, в
землището на с. Търнене, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
за прокарване на трасе на електропровод 20 kV
до поземлен имот с идентификатор 73674.204.10,
м. Обръща, в землището на с. Търнене, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан в работните
дни 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“.
8050
100. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в землището на
гр. Славяново, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – парцеларен план
за кабел 20 kV от съществуващ ВЛ 20 kV към
нов трафопост за захранване на съществуваща
административна сграда и склад в УПИ ІІ-1880
по плана на гр. Славяново. Проектът се намира
в стая № 4 на Кметство Славяново и може да
бъде прегледан във вторник и четвъртък от 9 до
12 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 в стая
№ 1 на Кметство Славяново.
8051
449. – Община Ракитово на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС уведомява Бистра Д. Бурова-Аргирова, Малина Г. Панчова, Костадин М. Мишев,
Николай Г. Мишев, Недялка С. Мишева, Надя М.
Палигорова, Мариана И. Бурева, Иван Д. Буров,
Надя Г. Мишева, Цветанка П. Бурева, Надежда С.
Алмалиах, Георги С. Бурев, Ивайло Д. Николов,
Самуил Л. Огнянов, Коста К. Джамбазки, че е
издадена Заповед № РД-25-1158 от 11.09.2019 г. на
кмета на община Ракитово за отчуждаване на
поземлени имоти с идентификатори 23008.9.106,
23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119,
23008.9.120, 23008.9.124 и 23008.9.101 в местността
Кеневица, с. Дорково, за изграждане на първо
степенен обект – разширяване на съществуващия
гробищен парк на с. Дорково. Паричните обезщетения ще бъдат внесени в банка „Райфайзен
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банк“ и след влизане в сила на заповедта да бъдат
преведени по сметки, посочени от собствениците
на отчуждените имоти.
8155
70. – Община Шумен на основание чл. 28б,
ал. 1, 2 и 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че са изработени и одобрени/приети от комисията по чл. 28б, ал. 2 от
П ПЗСПЗЗ с решен ие по п ро т окол № 1 о т
1.10.2019 г. помощните планове по § 4к, ал. 1 от
ППЗСПЗЗ за местности: Под гората, к.р. № 22,
ПИ 5 в землището на с. Лозево, община Шумен, с
площ 4,507 дка; Аврадалък, к.р. 33 – ПИ 45, ПИ 80,
Бийрема, к.р. 38 – ПИ 52, ПИ 28, к.р. 40 – ПИ 1,
ПИ 66, Велев рът, к.р. 8 – ПИ 2, к.р. 9 – ПИ 3, к.p. 1 –
ПИ 1, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 9, Дърварски път, к.р.
59 – ПИ 15, ПИ 21, к.р. 60 – ПИ 1, ПИ 10, ПИ
11, ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 9, к.р. 61 – ПИ 44, ПИ
46, ПИ 47, к.р. 59 – ПИ 22, ПИ 24, ПИ 26, ПИ 3,
ПИ 5, ПИ 7, к.р. 60 – ПИ 6, к.р. 61 – ПИ 16, ПИ
17, ПИ 19, ПИ 20, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41, ПИ 48,
Дядо Дечова чешма, к.р. 72 – ПИ 10, Миткова
могила, к.р. 40 – ПИ 116, ПИ 119, ПИ 120, ПИ 121,
ПИ 122, ПИ 123, ПИ 124, ПИ 125, ПИ 126, ПИ
133, ПИ 27, ПИ 36, ПИ 37, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41,
ПИ 42, ПИ 44, ПИ 49, к.р. 44 – ПИ 1, ПИ 3, к.р.
63 – ПИ 13, ПИ 14, ПИ 4, ПИ 5, к.р. 40 – ПИ 110,
ПИ 111, ПИ 112, ПИ 23, ПИ 24, ПИ 25, ПИ 29,
ПИ 31, ПИ 34, к.р. 43 – ПИ 1, ПИ 2, ПИ 3, к.р.
44 – ПИ 2, к.р. 61 – ПИ 1, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 2,
ПИ 26, ПИ 28, ПИ 29, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 6, ПИ 7,
ПИ 8, к.р. 63 – ПИ 10, ПИ 11, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 9,
Мочура, к.р. 37 – ПИ 1, Обрятков чеир, к.р.
34 – ПИ 38, ПИ 101, к.р. 4 – ПИ 1, Парапанда,
к.р. 40 – ПИ 43, к.р. 46 – ПИ 34, ПИ 37, ПИ 38,
ПИ 53, ПИ 54, к.р. 31 – ПИ 5, к.р. 40 – ПИ 100, и
Чобанова нива, к.р. 55 – ПИ 2, ПИ 3, к.р. 66 – ПИ 5,
к.р. 57 – ПИ 1, к.р. 66 – ПИ 8 в землището на
с. Ивански, община Шумен, с площ 127,06 дка.
Планът е изложен в сградата на общината на
третия етаж, Дирекция „Устройство на територията“, стая № 330. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана до кмета на общината.
8072
37. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 10/103 от 20.09.2019 г. на Общинския
съвет – с. Крушари, е одобрен ПУП – парцеларен
план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и
с. Северци, община Крушари. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния
съд – Добрич.
8143

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „БГ Ленд ко“ – АД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Никола
Вапцаров № 3, ет. 4, представлявано от Стефан
Михайлов Соколов – изпълнителен директор,
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чрез адв. Н. Желев, срещу § 2 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № І-з-1971
от 2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила
от 1.10.2018 г.), по което е образувано адм.д.
№ 8325/2019 г. по описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено
за 11.03.2020 г. от 9 ч., 2-ра зала.
8082
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Мануела
Огнянова Тошева срещу раздел І „Обикновени
такси“, т. 1 до 13 вкл., т. 16 до 19 вкл., и раздел ІI,
т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към
Закона за ЧСИ, приета с ПМС № 92 от 2006 г.
(ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г.), по което е образувано
адм.д. № 5937/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено
за 26.11.2019 г. от 14 ч., зала № 3.
8083
Административният съд – Варна, съобщава, че
е постъпило оспорване по адм. д. № 2057/2019 г.
против текстовете на чл. 39, ал. 1 (само по отношение на текста „събиране“), чл. 39, ал. 2, чл. 41,
ал. 1 (само по отношение на текста „събиране,
транспортиране“), чл. 41, ал. 2, чл. 43, ал. 1 (само
по отношение на текста „събиране, транспортиране“), чл. 43, ал. 2, чл. 45, ал. 1 (само по отношение на текста „събиране“), чл. 47, ал. 1 (само по
отношение на текста „събиране, транспортиране“)
и чл. 62, ал. 1 от Наредба № 2 за чистотата, управ
лението на отпадъците и екологията на Община
Белослав, приета от ОбС – гр. Белослав, с Решение № 33 от протокол № 4 от 30.01.2018 г., изм. с
Решение № 619 по протокол № 49 от 11.07.2019 г.,
като производството по делото е насрочено за
21.11.2019 г. от 10 ч.
8052
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбите на
чл. 4, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 36 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, поддържане на
чистотата, опазване на околната среда и защита на
имуществото на територията на община Чупрене,
по което е образувано адм. д. № 283/2019 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.12.2019 г. от 10 ч.
8069
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, против
чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 1, чл. 17, ал. 4 и чл. 68,
ал. 2 от Наредба № 1 за опазване на обществения
ред на територията на община Луковит, по който
е образувано адм. д. № 342/2019 г. по описа на
Административния съд – Ловеч, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.11.2019 г. от 14 ч.
8053
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 3094 по описа за
2019 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест на Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 17, ал. 1, т. 1, 2, 3, 7 и 8 от Наредба № 7
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община „Родопи“,
област Пловдив.
8164
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.д. № 1326/2019 г. по описа на съда със
страни: оспорващ – проку рор от Окръжната
прокуратура – София, ответник – Общинският
съвет – гр. Годеч, насрочено за разглеж дане
на 4.12.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е т. 1 от приложение № 9 към чл. 41
от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Годеч.
8133
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който се оспорват
разпоредбите на чл. 8, ал. 1, т. 8, чл. 15, ал. 4 в
частта „или че кандидатът е лице неизправно по
договор, сключен с Община Опан“; чл. 27, т. 2 от
Наредба № 5 за реда и условията за провеждане
на търгове и конкурси по управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан,
по което е образувано адм. д. № 728/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 5.12.2019 г. от 11,30 ч.
8090
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Андрю Баралерас Джалма,
роден на 3.09.1969 г., гражданин на Кралство Испания, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр. д. № 339/2019 г.
по описа на съда, заведено от Юри Методиев
Хаджиев от гр. Сандански, с правно основание
чл. 72 ЗС. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
8070
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че в същия съд е образувано гр.д.
№ 399/2019 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
1290109971, с която против Дичо Любомиров
Ангелов, ЕГН 8808172000, с постоянен и настоящ
адрес: гр. Криводол, ул. Шипка № 8, са предя-
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вени осъдителни искове за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 122 161,30 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 ЗПКОНПИ:
– поземлен имот № 500.556 с площ 599 кв. м,
за който е образуван УПИ V с площ 608 кв. м и
е отреден за жилищно застрояване, в кв. № 146
п о р е г у л а ц и о н н и я п л а н н а г р. К р и в од о л ,
ЕКАТТЕ 39846, община Криводол, област Враца, на ул. Шипка № 8, заедно с построените в имота 2 сгради: под № 39846.500.556.1 –
1 етаж – масивна, друг вид сграда за обитаване, със
застроена площ 68 кв. м, под № 39846.500.556.1 –
1 етаж – паянтова, друг вид сграда за обитаване,
със застроена площ 34 кв. м, при съседи на имота:
39846.500.557 – поземлен имот на Петко Петров
Петков, 39846.500.9600 – улица на Община Криводол, и поземлен имот № 500.558 с площ 206 кв. м,
за който е образуван УПИ ХІХ с площ 206 кв. м
и е отреден за жилищно застрояване, в кв. № 146
по регулационния план на гр. Криводол, ЕКАТТЕ
39846, община Криводол, област Враца, незастроен,
при съседи на имота: 39846.500.557 – поземлен
имот на Петко Петров Петков, 39846.500.5660 – поземлен имот, 39846.500.1567 – поземлен имот
на Цено Борисов, 39846.50 0.561 – позем лен
имот – наследство на Благой Луканов, и поземлен
имот 39846.500.9600 – улица на Община Криводол, придобити с НА № 9, т. ІІІ, рег. № 1873,
дело № 151/2012 г.;
– поземлен имот № 500.561, за който е образуван УПИ ХVІІІ в кв. № 146 по регулационния
план на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, на ул. Шипка № 9, ЕКАТТЕ 39846,
площ на имота – 755 кв. м, на УПИ ХVІІІ с
площ 740 кв. м, заедно с построените в имота
2 сгради: № 39846.500.561.1 – 1 етаж – паянтова,
друг вид сграда за обитаване с площ 38 кв. м,
№ 39846.50 0.561.2 – 1 ета ж – па ян т ова, д ру г
вид сграда за обитаване с площ 17 кв. м, при
граници и съседи на имота: 39846.500.559 – позем лен и мо т на Ди м и т ър И л иев Георг иев,
и мо т № 39846.50 0.1567 – позем лен и мо т на
Цено Борисов, имот № 39846.500.558 – поземлен имот на Дичо Любомиров Ангелов, имот
№ 39846.500.9600 – улица на Община Криводол,
имот № 39846.500.562 – поземлен имот на Кръстю
Дамянов Луканов, имот № 39846.500.1568 – поземлен имот на Велко Финов Ненков, придобит с
НА № 131, т. ІV, рег. № 2994, дело № 338/2013 г.;
– поземлен имот № 500.557, за който е образуван УПИ VІ в кв. № 146 по регулационния
план на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, на ул. Шипка № 8, ЕКАТТЕ 39846,
площ на имота – 1,156 дка, площ на УПИ VІ1212 кв. м – незастроен, при граници и съседи
на имота: № 500.9600 – улица на Община Криводол, имот № 500.558 – поземлен имот на Дичо
А нгелов, имот № 500.5660 – поземлен имот,
имот № 500.9602 – улица на Община Криводол,
имот № 500.9600 – улица на Община Криводол,
имот № 500.556 – поземлен имот на Дичо Ангелов, придобит с НА № 21, т. V, рег. № 3103,
дело № 332/2015 г.;
– поземлен имот № 500.1562 с площ 756 кв. м,
за който е образуван УПИ VІ в кв. № 146 по
регулационния план на гр. Криводол, община
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Криводол, област Враца, на ул. Шипка № 8,
ЕК АТ ТЕ 39846, площ на имота – 1,156 дка,
площ на УПИ ІІ 752 кв. м, и е отреден за жилищно застрояване, в кв. № 109, ЕКАТТЕ 39846,
гр. Криводол, община Криводол, област Враца, на
ул. Връбначовец № 14 – незастроен, при съседи
на имота: № 500.127 – поземлен имот на Никола
Стефанов, имот № 500.126 – поземлен имот на
Светлозар Кръстев, имот № 500.125 – поземлен
имот на Виолета Пекова, имот № 500.9622 – улица
на Община Криводол, имот № 500.1563 – поземлен
имот на Георги Йончев, придобит с НА № 175,
т. ІV, рег. № 4882, дело № 451/2017 г.;
– УПИ ХVІ, ПИ № 262 в кв. № 43 по плана
на с. Владимирово, община Бойчиновци, област
Монтана, с площ 997 кв. м, при граници и съседи:
улица, УПИ ХХХІІ-261, УПИ ХХХ-261, ХІV-263,
УПИ ХV-957, ведно с построената в него жилищна сграда с площ 88 кв. м и всички останали
подобрения и трайни насаждения, придобит с
НА № 30, т. ІІ, рег. № 1545, дело № 132/2010 г.;
– лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“,
рег. № ВР7130СВ, дата на първа регистрация
15.12.1988 г., с рама WAUZZZ89ZKA133039, двигател PM041925, цвят – тъмносин.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 ЗПКОНПИ:
– сумата 1120 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Опел“, модел „Вектра“, рег. № ВР4672АХ;
– сумата 900 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Хюндай“, модел „Аксент 1.5“, рег. № ВР2112АН;
– сумата 1704 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Ауди“, модел „А6“, рег. № ВР5796ВН;
– сумата 1000 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Пежо“, модел „405“, рег. № ВР0735ВС;
– сумата 1442 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Фиат“, модел „Брава“, рег. № ВР5518ВК;
– сумата 1300 лв., представляваща пазарната
стойност на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Поло“, рег. № ВР3243ВМ, към датата на
прекратяване на регистрацията;
– сумата 1500 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Рено“, модел „Меган“, рег. № ВР3533ВМ;
– сумата 300 лв., представляваща пазарната
стойност на предадения за части лек автомобил
марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № ВР4681ВН;
– сумата 2200 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Опел“, модел „Вектра“, рег. № ВР1982ВР;
– сумата 2645,30 лв., представляваща вноски
от проверяваното лице по разплащателна сметка
№ 20032899 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Дичо Любомиров Ангелов;
– сумата 650 лв., представляваща вноски от
проверяваното лице по разплащателна сметка
№ BG72UNCR70001522692164, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дичо Любомиров Ангелов.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 20.02.2020 г. от 10 ч. в Окръжния
съд – Враца.
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Указва на третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имущест
вото, предмет на отнемане, че могат да предявят
своите претенции върху имуществото в срок до
2 месеца след обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
8054
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 94/2019 г. по описа на Окръжния
съд – Стара Загора, образувано по постъпила
искова молба от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Богомил
Пламенов Парушев от гр. Стара Загора, с която
молба молят съда да постанови решение, с което
да отнеме в полза на държавата имущество на
стойност 314 714,65 лв. от Богомил Пламенов
Парушев от гр. Стара Загора, тъй като е налице
значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2
от ЗПКОНПИ. Гражданско дело № 94/2019 г.
е насрочено за 25.02.2020 г. от 9,30 ч. Предмет
на отнемане в исковото производство ще бъде
имущество на стойност 314 714,65 лв., тъй като е
налице значително несъответствие в имуществото
на проверяваното лице по смисъла на чл. 107,
ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 3 от ДР
на ЗПКОНПИ.
Налице са предпоставките, визирани в чл. 116,
ал. 1 във връзка с чл. 141, чл. 142, ал. 2, т. 1 и 2
и чл. 151 от ЗПКОНПИ.
На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и
Решение № 1801 от 7.08.2019 г. на КПКОНПИ
молят да бъдат призовани на съд и след като
убедят съда в основателността на иска и неговата
доказаност, да се постанови решение, с което да
се отнеме в полза на държавата имущество на
стойност 314 714,65 лв. от Богомил Пламенов Парушев с ЕГН 9007267546, с постоянен и настоящ
адрес гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов
№ 92, ет. 3, ап. 8, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Богомил Пламенов Парушев, ЕГН 9007267546:
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Ц 220 Ц ДИ“, с рег. № С Т 8834 ВС, рама
№ WDB2037061A379929, двигател № 61196240080479,
с дата на първоначална регистрация: 21.05.2002 г.,
пазарна стойност към настоящия момент 4200 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Богомил Пламенов
Парушев, ЕГН 9007267546:
Сумата в размер 136 797,69 лв., представляваща лични вноски, направени през периода
11.03.2014 г. – 8.05.2018 г., по разплащателна
сметка с IBAN № BG 86 UNCR 70001521483389 в
„УниКредит Булбанк (България)“ – АД (открита
на 11.03.2014 г.), с титуляр Богомил Пламенов
Парушев.
Сумата в размер 3357 лв., представляваща
вноски от трети лица, направени през периода
11.03.2014 г. – 8.05.2018 г., по разплащателна
сметка с IBAN № BG 86 UNCR 70001521483389 в
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„УниКредит Булбанк (България) – АД (открита
на 11.03.2014 г.), с титуляр Богомил Пламенов
Парушев.
Су мата в размер 2603,47 лв., представл яваща лични вноски, направени през периода
2009 г. – 8.05.2018 г., по спестовна сметка в евро с
IBAN № BG06TTBB94004507024671 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД (открита на 8.01.2007 г.),
с титуляр Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 600 лв., представляваща
вноски от трети лица, направени през периода
2009 г. – 8.05.2018 г., по спестовна сметка в евро с
IBAN № BG06TTBB94004507024671 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД (открита на 8.01.2007 г.),
с титуляр Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 64 668,05 лв., представляваща лични вноски, направени през периода
3.05.2011 г. – 8.05.2018 г., по разплащателна сметка
в левове с IBAN № 19455300 в „Банка ДСК“ – ЕАД
(открита на 3.05.2011 г.), с титуляр Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 1960 лв., представляваща
вноски от трети лица, направени през периода 3.05.2011 г. – 8.05.2018 г., по разплащателна
сметка в левове с IBAN № 19455300 в „Банка
ДСК“ – ЕАД (открита на 3.05.2011 г.), с титуляр
Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 10 907 лв., представляваща
лични вноски по спестовен влог в левове с IBAN
№ 21360988 в „Банка ДСК“ – ЕАД (открит на
6.11.2013 г. и закрит на 2.06.2014 г.), с титуляр
Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 104 лв., представляваща
начислени лихви по спестовен влог в левове с
IBAN № 21360988 в „Банка ДСК“ – ЕАД (открит
на 6.11.2013 г. и закрит на 2.06.2014 г.), с титуляр
Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 89 267,30 лв., представляваща лични вноски, направени през периода
2.06.2014 г. – 8.05.2018 г., по спестовен влог в
левове с IBAN № 21788162 в „Банка ДСК“ – ЕАД
(открит на 2.06.2014 г.), с титуляр Богомил Пламенов Парушев.
Сумата в размер 250,14 лв., представляваща
начислени лихви по спестовен влог в левове с
IBAN № 21788162 в „Банка ДСК“ – ЕАД (открит
на 2.06.2014 г.), с титуляр Богомил Пламенов
Парушев.
Съдът дава срок до 31.01.2020 г. на всички
заинтересовани лица да предявят пред съда
евентуалните си претенции към имуществото,
предмет на делото, както и датата, за която се
насрочва първото заседание.
8092
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП по ф.д. № 45/2019 г. вписва в регистъра
на политическите партии политическа партия
с наименование „ПРАВОТО“ (Права Реформи
Алтернатива Възможности Отговорност Толерантност и Обединение), със седалище и адрес на
управление: София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 32,
вх. Б, ап. 33. Уставът на политическата партия
е приет на учредително събрание, проведено на
17.08.2019 г. Изпълнителният съвет на партията е
в състав: Мария Петрова Колева, Мануел Петров
Калев, Ваня Савова Георгиева, Илияна Василе-
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ва Даскалова, Валери Богданов Бонев, Галина
А лександрова Георгиева-Иванова, Красимир
Борисов Криводолски, Виктория Александрова
Борисова, Цветелин Димитров Золев, Светлана
Лазарова Стоименова и Илия Борисов Чулев.
Контролната комисия е с членове: Петя Колева
Петрова, Борислав Петров Първанов и Георги
Тодоров Петров. Партията се представлява от
Мария Петрова Колева – председател.
8091

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Крикет клуб НСА“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
30.11.2019 г. в 16 ч. в София, НСА „Васил Левски“,
зала 402Б, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за дейността на „ Крикет клуб НСА“;
2. приемане на финансов отчет на сдружението;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността на клуба; 4. промяна на устава на „Крикет клуб НСА“; 5. избор на нов УС
на „Крикет клуб НСА“; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
8139
222. – Управителният съвет на Съюза на
архитектите в България – София, на основание
чл. 61 от устава на САБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
тридесето редовно годишно общо събрание на
„Съюз на архитектите в България“ – юридичес
ко лице с нестопанска цел в частна полза, на
30.11.2019 г. в 10 ч. в зала 2 на Централния дом
на архитекта (ЦДА), София, ул. Кракра № 11,
при следния дневен ред: 1. откриване на общото
събрание, избор на работни органи и приемане
на дневния ред; 2. доклад на председателя на УС
на САБ за миналото, състоянието и бъдещето на
САБ (експозе) и обсъждане на мандатна програма,
допълнена с предложения от дружествата на САБ
и обсъждания по тях; 3. доклад на председателя
на УС на САБ по изпълнение на решенията на
ХХІХ общо събрание (експозе) и обсъждания по
тях; 4. приемане решения на общото събрание
по т. 2 и 3 и съгласно изискванията на чл. 63 от
устава на САБ. Регистрацията на делегатите на
общото събрание да се извърши на датата на
провеждането в зала 1 от 9 до 10 ч. на 30.11.2019 г.
срещу лична карта и протоколи от общи събрания
на дружествата при случаите на чл. 60, ал. 5 от
устава на САБ.
8084
3. – Управителният съвет на „Българска федерация по ветроходство“ (БФВ) на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1 от устава на БФВ
свиква извънредно общо събрание на БФВ на
14.12.2019 г. в 12 ч. в София, бул. Васил Левски
№ 75, Министерство на младежта и спорта, ет. 5,
заседателната зала, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за отмяна на действащия
устав и приемане на нов устав на Българската
федерация по ветроходство; 2. разни. На основание
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чл. 25 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
8152
22. – Управителният съвет на сдружение
„Бизнес к л уб – Софийск и у ниверситет „Св.
К лимент Охридски“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 18.12.2019 г. в 10 ч. в София,
бул. Цариградско шосе № 125, бл. 3, стая 106,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за изключване на членове по тяхно съгласие; 2.
вземане на решение за приемане на нови членове;
3. вземане на решение за промяна на дейността
на сдружението от частна в обществена полза;
4. вземане на решение за приемане на нов устав
на сдружението; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището и адреса на управление.
8138
1. – Управителният съвет на сдружение „Настоятелство към Национална кардиологична
болница“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 2, т. 3 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 15.01.2020 г. в 14,30 ч. в учебната
зала на втория етаж на адреса на управление на
сдружението – София, ул. Коньовица № 65, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 2. вземане на решение за
пререгистрация на сдружението в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел; 3. вземане
на решение за обявяване на действителен собственик на сдружението в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел; 4. вземане на решение за
прекратяване дейността на сдружението; 5. други.
8081
25. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на художниците – Бургас“ – Бургас,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 12.12.2019 г. в 17 ч.
в Бургас, Бургаска художествена галерия „Пет
ко Задгорски“, ул. Митрополит Симеон № 24,
при следния дневен ред: 1. доклад и приемане
на отчетите на управителния и на контролния
съвет за дейността им през 2019 г. и годишния
финансов отчет за 2019 г.; 2. приемане на нови
членове; 3. текущи въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно
от първоначалния час, на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали ще
бъдат оставени на разположение на членовете на
адреса на сдружението в Бургас, ул. Александ
ровска № 22, петнадесет дни преди датата на
общото събрание. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в събранието лично,
а при невъзможност – чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно.
8156
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125. – Управителният съвет на СК „Черно
море – 69“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.12.2019 г. в 17 ч. във
Варна, Спортен комплекс „Черно море“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава; 2. освобождаване на членове на УС;
3. разни. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8073
126. – Управителният съвет на ПСК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.12.2019 г. в 17 ч. във
Варна, в заседателната зала на СУ „Г. Бенковски“,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава;
2. разни. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8074
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Галата – 2009“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.12.2019 г. в
17 ч. във Варна, Спортен комплекс „Приморски“,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава; 2.
промяна в управителния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8088
7. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Конен спорт“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.12.2019 г.
в 17 ч. във Варна в Конна база – Виница – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. промяна в устава; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8089
5. – Управителният съвет на СК „Тича“ –
Варн а, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.12.2019 г. в 17 ч. във Варна
в Спортен комплекс „Черно море“ – заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. промяна в устава;
2. промяна в управителния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8167
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Училищно настоятелство при Спортно училище
„Георги Бенковски“, Варна, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
13.12.2019 г. в 13 ч. в сградата на Спортно училище
„Георги Бенковски“, Варна, ул. Рупи № 1, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на постъпило заявление за прекратяване на членството в
сдружението от председателя на управителния
съвет Добромира Димитрова Томова и приемане
на решение за освобождаването є като член на
сдружението и председател на управителния
съвет; 2. разглеждане на постъпили молби за
членство в сдружението и приемане на решение
за приемането на нови членове; 3. избор на нов
управителен съвет.
8137
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Атлетически клуб Враца“, Враца,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 19
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от устава на сдружението свиква общо събрание
на 2.12.2019 г. в 16 ч. във Враца, бул. Христо
Ботев № 18, при следния дневен ред: 1. промяна
в състава на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Атлетически клуб Враца“;
2. заличаване на контролния съвет; 3. промяна
в устава на сдружение с нестопанска цел „Атлетически клуб Враца“. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на адреса на сдружението – Враца, бул. Христо Ботев № 18. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава събранието се отлага с един час
по-късно на същото място, при същия дневен
ред и може да се проведе независимо от броя на
явилите се членове.
8166
3. – Съветът на Адвокатската колегия – Враца,
на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за адвокатурата насрочва допълнителен избор за председател на Адвокатската колегия – Враца, който ще
се проведе на 7.12.2019 г. от 9 до 14 ч. в офиса
на колегията: Враца, ул. Стоян Кялъчев № 18,
ап. 2. Поканват се членовете на колегията да
участват лично или чрез писмено упълномощен
представител.
8046
35. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб „Петко Сираков – 2012“ – гр. Вълчи дол, област Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава свиква общо отчетноизборно събрание на членовете на сдружението
на 25.11.2019 г. в 17 ч. във Вълчи дол, читалище
„Димитър Благоев“ – сватбена зала, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на
събранието; 2. приемане на промяна в устава на
сдружението: 2.1. промяна в броя на членовете
на управителния съвет; 2.2. промяна на адреса
на седалището; 2.3. промяна предмета на дейност; 3. промяна на състава на управителния
съвет; 4. вземане на решение за прекратяване на
членството в Българската федерация по волейбол, Българската федерация по тенис на маса и
Българската федерация по джудо; 5. приемане
план за дейността и бюджета за 2020 г.; 6. разни.
Поканват се всички членове да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на
основание на устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
8132
21. – Управителният съвет на Сдружението
на офицерите и сержантите от резерва и запаса
от МО и МВР „Щит и меч“, Ивайловград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
отчетно-изборно събрание на 5.12.2019 г. в 18 ч.
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в Ивайловград в клуба на сдружението при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. отчет на контролно-ревизионната
комисия; 3. избор на нов управителен съвет и
ръководни органи; 4. приемане на план-програма на сдружението през 2020 г. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете в
клуба на сдружението. Регистрацията за участие
на отчетно-изборното събрание ще се извърши
срещу представяне на членска карта. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
8075
117. – Управителният съвет на сдружение
„Гребен клуб „Буря“ – Плевен, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.12.2019 г. в 18 ч. в Плевен, ул. Вардар № 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад на УС за дейността на сдружението през
2019 г.; предложение за решение – ОС приема
годишния доклад на УС за дейността на сдружението през 2019 г.; 2. обсъждане и одобряване
на финансовия отчет на УС на сдружението за
2019 г.; предложение за решение – ОС одобрява
финансовия отчет на сдружението за 2019 г.; 3.
приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС на сдружението за
дейността им през 2019 г.; предложение за решение – ОС да освободи от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2019 г.; 4. обсъждане
и приемане на решение за промени в УС на
сдружението; предложение за решение – ОС да
избере нов управителен съвет, който да е с трима
членове; 4. обсъждане и промяна на устава на
сдружението във връзка с нови изисквания към
юридическите лица с нестопанска цел; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез представител
(с нотариално заверено пълномощно). Писмените
материали за събранието са на разположение на
членовете в седалището на клуба – ул. Вардар
№ 1, Плевен. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8059
Поправка. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството прави поправка на
техническа грешка в обявление № 7022 (ДВ, бр. 72
от 2019 г., стр. 98): вместо „Заповед № РД-02-14-165
от 4.09.2019 г.“ да се чете „Заповед № РД-02-15-165
от 4.09.2019 г.“.
8173
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