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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
УК АЗ № 42

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УК АЗ № 38
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за предоставяне на консултантски услуги,
засилващи устойчивостта към рискове от
бедст ви я, меж д у Министерст вото на вътрешните работи на Република България и
Меж дународната банка за възстановяване и
развитие, подписано в София на 6 декември
2019 г., приет от 44-то Народно събрание на
14 февруари 2020 г.
Издаден в София на 21 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
п р едо с т а вя не н а конс ул т а н т ск и ус л у г и ,
засилващи устойчивостта към рискове от
бедствия, меж ду Министерството на въ
трешните работи на Република България
и Меж дународната банка за възстановя
ване и развитие, подписано в София на
6 декември 2019 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, меж ду Министерството на
вътрешните работи на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.
За кон ът е п рие т о т 4 4 - т о Народ но
събрание на 14 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за собствеността, приет от 44-то Народно събрание на
19 февруари 2020 г.
Издаден в София на 25 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за собствеността
(обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от
1958 г., бр. 90 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 99 от
1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от
1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г.,
бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38
от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г.,
бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90
от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от
2005 г., бр. 46 и 105 от 2006 г., бр. 24, 59 и
113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., бр. 6
от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 57 и 105 от
2011 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 7 от 2018 г.)
Параграф единствен. В § 1, ал. 1 от Закона
за допълнение на Закона за собствеността
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 7 от
2018 г.) накрая се добавя „включително за
придобиване на земеделски земи, които са
собственост или върху които е възстановено
правото на собственост по реда на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи на държавни или общински училища,
или на други държавни и общински институции в системата на преду чилищното и
училищното образование“.
За кон ът е п рие т о т 4 4 - т о Народ но
събрание на 19 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1609

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1896
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УК АЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за независимия финансов одит, приет от 44то Народно събрание на 19 февруари 2020 г.
Издаден в София на 25 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95
от 2016 г.; изм., бр. 15 от 2018 г. и бр. 17
от 2019 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комиси ята осъщестява постоянно
наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги съгласно изискванията
на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. Наименованието на глава втора се
изменя така: „Придобиване на диплома за
дипломиран експерт-счетоводител и правоспособност на регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани
одитори от Европейския съюз и на одитори
от трети държави“.
§ 3. В чл. 15 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изпитите по ал. 1, т. 1 и 4 могат да
бъдат признати за успешно положени, ако
кандидатът е положил успешно такива изпити пред организация, която е оправомощена да провежда изпити за придобиване на
правоспособност на регистриран одитор по
съответния законов ред в държава – членка
на Европейския съюз, или в трета държава.
(4) Условията и редът за признаване на
изпитите по ал. 3 се определят с правилата
по чл. 71, ал. 3, т. 4.“
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Институтът на дипломираните експерт-счетоводители“ се заменят
с „Комисията“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За вписване на одиторските дружества
в регистъра лицата, които представляват
дружеството, подават заявление, към което
се прилагат: данни за имената и адресите на
съдружниците; декларация от управителите,
че дружеството отговаря на изискванията
на този закон; декларация от физическите
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лица, които са съдружници или членове на
управителни или контролни органи на одиторското дружество, че притежават добра
репутация.“
3. В ал. 5 думите „Управителният съвет
на ИДЕС“ се заменят с „Комисията“.
4. Алинея 6 се отменя.
5. В ал. 7 думите „по ал. 6“ се заменят с
„по ал. 5 за отказ от вписване в регистъра“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Условията и редът за съставяне и
поддържане на регистъра се определят с
наредба, приета от Комисията.“
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „наименование“ се
поставя запетая и се добавя „единен идентификационен код“;
б) в т. 3 след думата „наименование“ се
поставя запетая и се добавя „единен идентификационен код“, а думите „или е свързан
по друг начин“ се заличават;
в) създава се нова т. 4:
„4. имената и адресите за кореспонденция
на всички регистрирани одитори, които са
свързани като съдружници или по друг начин
с регистрирания одитор;“
г) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „наименование“ се
поставя запетая и се добавя „единен идентификационен код“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. имената и адресите за кореспонденция
на всички съдружници и регистрационен
номер на съдружниците, които са регистрирани одитори;“
в) в т. 10 след думата „свързани“ се добавя
„като съдружници или“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При п ром я на в под леж а щ и т е на
вписване обстоятелства лицата по ал. 2 и
3 в 7-дневен срок от настъпването є уведомяват писмено Комисията, която отразява
промяната в срок до три работни дни от
постъпване на уведомлението.“
4. В ал. 5:
а) в т. 2 думата „наказания“ се заменя
с „административни наказания с влезли в
сила наказателни постановления“;
б) създава се нова т. 5:
„5. оценката по чл. 87, ал. 8;“
в) досегашната т. 5 става т. 6.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Публичната информация по ал. 5 се
оповестява на официалните интернет страници на Комисията и на ИДЕС, както следва:
1. информацията по т. 1 се актуализира в
7-дневен срок от узнаването и се архивира;
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2. информацията по т. 2 се публикува в
едномесечен срок от влизането в сила на
административното наказание и остава публична в продължение на 5 години;
3. информацията по т. 3 се публикува в
едномесечен срок от влизането в сила на
надзорната мярка и остава публична през
срока на нейното действие;
4. информацията по т. 4 се публикува в
едномесечен срок от влизането в сила на
д исц ип л инарната м я рка, вк л юч и т ел но и
произтичащите от нея последици, и остава
публична през срока на нейното действие;
5. информацията по т. 5 се публикува в
14-дневен срок от датата на решението на
Комисията, с което оценката е определена, и
остава публична до приемането на решение
за нова оценка.“
§ 6. В чл. 22 се създава ал. 5:
„(5) Комисията уведомява компетентния
орган на държавата членка по произход за
всеки регистриран одитор, вписан по реда
на ал. 1 – 3.“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „влизане в сила
на присъда“ се заменят с „влязла в сила
присъда“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 5 по преценка на Комисията съответната одиторска
практика до датата на отписване може да бъде
проверена чрез инспекция или разследване.“
§ 8. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистриран одитор – физическо лице,
който 4 или повече години е бил отписан
от регистъра по чл. 20 на основание чл. 24,
ал. 1, т. 1 – 4, може да бъде вписан отново
в регистъра след практическо обучение от
една година, проведено по реда на чл. 19
през последните две години преди повторното вписване.“
§ 9. Член 26 се отменя.
§ 10. Член 27 се изменя така:
„К летва
Чл. 27. Всеки дипломиран експерт-счетоводител преди вписването му в регистъра по
чл. 36, ал. 1, т. 5 полага клетва пред ИДЕС
съгласно неговия устав.“
§ 11. В чл. 28, ал. 3 абревиатурата „ИДЕС“
се заменя с „Комисията“.
§ 12. В чл. 30, ал. 1 думата „професионална“ се заменя с „календарна“.
§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 8 думите „упражнява дейност“
се заменят с „предоставя услуги, включващи
ангажименти за финансов одит, за преглед
на финансова информация и за изразяване
на сигурност, различни от одит или преглед“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
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„(6) Договорът по задължителна застраховка „Професионална отговорност“ се подновява, като се осигурява непрекъснатост
на покритието, освен в слу чаите, когато
регистрираният одитор не упражнява дейност, свързана с предоставянето на услуги,
включващи ангажименти за финансов одит,
за преглед на финансова информация и за
изразяване на сигурност, различни от одит
или преглед, и е декларирал това обстоятелство по реда на чл. 21, ал. 4.
(7) Регистриран одитор, който упражнява
одиторската професия само по трудов договор
в одиторско дружество и/или чрез участие
в такова, не е длъжен да сключва лична
застраховка „Професионална отговорност“.“
§ 14. В чл. 36, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 15. В чл. 41 се създава ал. 9:
„(9) Институтът на дипломираните експер т - с че т ов од и т е л и у в едом я в а п ис мено
Комисията за приложените дисциплинарни
мерки по чл. 40, ал. 3, т. 5 и 6 в 14-дневен
срок от приемането на съответните решения,
както и от влизането им в сила.“
§ 16. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решението на управителния съвет
за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1
е окончателно. Решението на управителния
съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3,
т. 2 – 7 подлежи на обжалване пред А дминистративния съд – град София, по реда на
глава десета, раздел I на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 17. В чл. 47, ал. 1 се създава изречение
второ: „Регистрираният одитор поддържа
п рофесиона лен скеп т ицизъм, като взема
предвид възможността за наличие на съществено неправилно отчитане и/или докладване,
дължащи се на факти или поведение, индикиращи нередности, включително измама
и ли г решка, независимо че п редишни я т
опит на регистрирания одитор е показал, че
ръководството на одитираното предприятие
и лицата, натоварени с общо управление,
действат честно и почтено.“
§ 18. В чл. 53 се създава т. 4:
„4. отговорният одитор е вписан в регистъра по чл. 20 в случаите, когато ангажиментът
се изпълнява от одиторско дружество.“
§ 19. В чл. 55, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „както и“ се заличават,
ду мите „или контролните му органи“ се
заменят с „и контролните му органи или
свързани с тях лица“.
2. В т. 8 думата „изгради“ се заменя с
„изгражда“.
3. В т. 10 думата „създаде“ се заменя със
„създава“.
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4. Точка 12 се изменя така:
„12. наблюдава и оценява адекватността
и ефективността на своите системи и механизми за вътрешен контрол на качеството,
както и съответствието им с изискванията
на този закон и когато е приложимо, на
Регламент (ЕС) № 537/2014, и предприема
под ход ящ и дейст ви я за о тст ран яване на
пропуските; извършва ежегоден преглед и
оценка на системата за вътрешен контрол на
качеството, посочена в т. 8, като документира
констатациите от тази оценка, както и всички
предложени промени във връзка с това;“.
§ 20. В чл. 58, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. ч лен на орган на у п равление и ли
контрол.“
§ 21. В чл. 62, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 буква „г“ се изменя така:
,,г) нетните приходи от продажби на регистрираните одитори, членуващи в мрежата,
от задължителен финансов одит на годишни
финансови отчети – индивидуални и консолидирани;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. дата на решението на Комисията, с
което са приети резултатите от последната
инспек ци я за гарантиране на качеството
съгласно чл. 85, както и дадената от Комисията оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор;
ако през последните три години дейността
на регистрирания одитор не е инспектирана
от Комисията, това обстоятелство се оповестява в доклада;“.
3. В т. 11 думите „общия оборот“ се заменят с „нетните приходи от продажби“.
4. Създава се т. 12:
„12. когато регистрираният одитор принадлежи към одиторска мрежа – информация
относно нетните приходи от продажби на
всички членове на мрежата, осъществявали
дейност на територията на страната през годината, разпределена по следните категории:
а) приходи от услуги, предоставени на
одитирани от регистрирания одитор предприятия от обществен интерес и предприятия,
част от група, чието предприятие майка е
предприятие от обществен интерес;
б) приходи от услуги, предоставени на
други одитирани от регистрирания одитор
предприятия.“
§ 22. В чл. 63, ал. 1 се създава т. 3:
„3. допълнителна информация във връзка
с функцията на Комисията за наблюдение
на развитието на пазара на предоставяне на
услуги по задължителен одит на финансови отчети на предприятията от обществен
интерес.“
§ 23. В чл. 64 се създава ал. 4:
„(4) За целите на ал. 3 одитният комитет
може да одобрява списък с услуги извън
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задължителния финансов одит при спазване
изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС)
№ 537/2014. В този случай регистрираният
одитор уведомява предварително писмено
Комисията и одитния комитет за всяка услуга
от този списък, която той и ако е приложимо,
всеки от членовете на одиторската мрежа
ще предоставят на одитираното предприятие,
на предприятието майка или на дъщерните
му предприятия.“
§ 24. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение първо цифрата „4“
се заменя със „7“, а в изречение второ думите „три години от датата на оттеглянето
му“ се заменят с „4 години от датата на
оттеглянето си“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите на законово изискване
за съвместен задължителен финансов одит
на финансови отчети на предпри яти я от
обществен интерес се допуска удължаване
на срока за оттегляне по ал. 3 с не повече
от 5 години. Удължаването се допуска, ако
има препоръка на одитния комитет, която е
предложена на общото събрание на съдружниците/акционерите и е приета от него.“
§ 25. В чл. 66, ал. 2 изречение първо се
изменя така: „Когато общата сума на възнагражденията от предприятие от обществен
интерес за всяка от последните три последователни финансови години надхвърля 15
на сто от общата сума на възнагражденията
на регистрирания одитор или когато е приложимо, на одитора на групата, извършващ
задължителния одит, за всяка от тези финансови години съответният одитор съобщава за
това на одитния комитет и обсъжда с него
заплахите за своята независимост и предприетите предпазни мерки за намаляване
на тези заплахи.“
§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност
на регистрираните одитори;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. извършване на разследвания по жалби и сигнали, както и по своя преценка, за
нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и
на този закон;“
в) в т. 5 думите „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 3 и 5“.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. приема правила за извършване на
инспекции за гарантиране качеството на
професионалната дейност на регистрираните
одитори;“
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б) в т. 4 думите „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 3 и 5“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. приема други правила и насоки по
прилагането на публичния надзор;“
г) създават се т. 6 и 7:
„6. приема наредби, когато това е предвидено в този закон, и издава инструкции и
указания по прилагане на публичния надзор
съгласно чл. 12, ал. 2 и 3;
7. приема правила за извършване на разследвания за нарушения на Регламент (ЕС)
№ 537/2014 и на този закон, като правилата
включват най-малко следното:
а) процедури за приемането на жалби и
сигнали за нарушения и за предприемане на
действия по тях;
б) защита на личните данни на лицата,
които предоставят информация за предполагаеми или действителни нарушения, както
и на лицата, за които се предполага, че извършват или е възможно да са извършили
нарушение;
в) процедури, гарантиращи правото на защита на предполагаемия нарушител, правото
му да бъде изслушан преди приемането на
решение, което се отнася до него, и правото
на ефективни правни средства за защита
пред съд срещу всяко решение или мярка,
отнасящи се до него.“
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и на този закон по отношение на публичния надзор съгласно чл. 12,
ал. 2 и 3“.
§ 27. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 3 и 5“;
б) в т. 6 думата „предприятие“ се заменя
с „предприятията“;
в) създава се нова т. 10:
„10. може да уведомява одитните комитети на предприятия от обществен интерес
за резултати от извършени инспекции или
ра з с лед в а н и я , с в ър з а н и с а н г а ж и мен т и
за задължителен финансов одит към тези
предприятия;“
г) досегашната т. 10 става т. 11.
2. В а л. 2 ду мата „професиона лна“ се
заменя с „календарна“.
§ 28. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията за временно лишаване от
правото за извършване на финансов одит и
за отнемане на функция или на функции по
чл. 36, ал. 1, т. 1 – 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 се
приемат с мнозинство от 4 гласа.“
2. Създава се ал. 4:
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„(4) Решенията по ал. 3 се оповестяват на
интернет страницата на Комисията, както
следва:
1. до влизането им в сила се оповестява
информация на анонимна основа;
2. след влизането им в сила се оповестява пълното решение, както и начинът и
мотивите за гласуване на всеки гласувал.“
§ 29. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „получени за извършването на“ се заменят с „от“ и запетаята пред
тях се заличава;
б) в т. 6 думите „вътрешната система за“
се заменят със „системата за вътрешен“.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се
поставя запетая и се добавя „и подписано
двустранно споразумение“.
§ 30. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „одитор“ се
добавя „през предходните три години“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При извърш ва не т о на и нспек ц и и
инспекторите декларират, че не съществува
конфликт на интереси между тях и инспектирания регистриран одитор.“
§ 31. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пълни инспекции се извършват наймалко веднъж на три години въз основа на
оценка на риска. Тематични инспекции се
извършват по решение на Комисията.“
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Комисията дава оценка на качеството
на професионалната дейност на регистрирания одитор въз основа на резултатите от
всяка извършена пълна инспекция.“
§ 32. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „в“:
,,в) дос т ъп до пол и т и к и т е, п ра ви лата
и процеду рите, регламентиращи системата за вътрешен контрол на качеството на
регистрирания одитор, както и до пълната
документация от одиторските досиета на
включените за проверка ангажименти.“
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„В тези случаи експертите не вземат участие
във вземането на решения от инспекционните/разследващи екипи и от Комисията.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Експертите, участващи в извършването на инспекции, трябва да имат подходящо
професионално образование, съответстващ
опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, да са преминали обучение за контрол на качеството и да нямат
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конфликт на интереси с инспектираните
регистрирани одитори.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Експертите, участващи в извършването на разследвания, трябва да имат подходящо
професионално образование, съответстващ
опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и да нямат конфликт
на интереси с разследваните регистрирани
одитори.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Информац и я та, коя т о експер т и т е
създават и пол у чават п ри и ли по повод
участието си в извършването на инспекции
или разследвания, е професионална тайна.
Експертите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след приключване
на съответните инспекции или разследвания,
във връзка с които са наети.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 33. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „при
инспекция или разследване се установят“ се
заменят с „бъдат установени“.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В ал. 5 думата „ежегодна“ се заличава.
4. В ал. 8, изречение първо думите „въз
основа на негово решение, прието с мнозинство от две трети от неговите членове“
се заличават.
§ 34. В чл. 91 думите „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5“
се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 3 и 5“.
§ 35. В чл. 92 думите „контрольори от“
се заменят с „членове на“.
§ 36. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „в определен
срок“;
б) създава се т. 5:
„5. отнеме окончателно фу нк ци ята по
чл. 85, ал. 3.“
2. В ал. 2 в изречение първо накрая се
добавя „в определения по ал. 1, т. 1 срок“,
а изречение трето се заличава.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Мярката по ал. 1, т. 5 се прилага
с решение на Комисията, след като преди
това е била приложена мярката по ал. 1,
т. 4 и нарушенията не са били отстранени
или преустановени през периода, в който
функцията е била временно отнета.“
§ 37. В чл. 96 думите „чл. 89, ал. 2, т. 1 – 3“
се заменят с „чл. 89, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 38. В чл. 100, ал. 7 и 8 думите „Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се
заменят с „КЕОНО“.
§ 39. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Одитният комитет на предприятие по § 1,
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т. 22, букви „г“ и „е“ от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството може
да изпълн ява възложените м у от закона
функции и по отношение на управляваните
от предприятието фондове.“
2. В ал. 3 думата „магистър“ се заменя
с „бакалавър“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 се създава ново
изречение първо: „Оди т ни я т коми тет на
предприятията от обществен интерес с изключение на тези, отговарящи на критериите по
чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за счетоводството, се състои най-малко от трима членове,
включително председателя.“;
б) в текста преди т. 1 досегашните изречени я първо и второ стават съответно
изречения второ и трето;
в) в т. 1 думите „член на управителния
орга н, изп ъ л н и т елен ч лен на на дзорн и я
орган“ се заменят с „изпълнителен член на
орган на управление или контрол“;
г) в т. 3 думите „управителен или надзорен
орган“ се заменят с „орган на управление
или контрол“;
д) в т. 4 думите „управителен или надзорен
орган“ се заменят с „орган на управление
или контрол или с член на одитния комитет“.
§ 40. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „управителните и надзорните органи“ се заменят с „органите на
управление или контрол“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. отговаря за процеду рата за подбор
на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите,
когато одитираното предприятие разполага
с комисия за провеждане на процедура за
подбор; когато предприятието разполага с
комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната
работа, като въз основа на резултатите от нея
предлага на общото събрание на акционерите
или съдружниците възлагане на одиторския
ангажимент в съответствие с изискванията
на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;“
в) в т. 7 след думата „уведомява“ се добавя
„чрез своя председател“, а думите „управителните и надзорните органи“ се заменят с
„органите на управление или контрол“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен
доклад за дейността си; докладът се изготвя
по форма и със съдържание съгласно приета
от Комисията наредба.“
2. В ал. 3 думите „управителните и надзорните органи“ се заменят с „органите на
управление или контрол“.
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§ 41. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията организира създаването
и поддържа Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
за целите на публичния надзор съгласно
чл. 12, ал. 3.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Регистърът по ал. 2 съдържа следната
информация:
1. наименование на предприятието;
2. единен идентификационен код на предприятието;
3. имената на председателя и на членовете
на одитния комитет;
4. телефон и електронна поща за контакт
с одитния комитет.
(4) Председателят на одитния комитет
уведомява писмено Комисията в 14-дневен
с рок о т нас т ъп ва не т о и л и п ром я ната в
обстоятелство, подлежащо на вписване в
регистъра по ал. 2.
(5) Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра по ал. 2 се определят
с наредба, приета от Комисията.“
3. Досегашната а л. 2 става а л. 6 и се
изменя така:
„(6) Комисията разработва, разпространява и актуализира методически насоки в
областта на дейността на одитните комитети
в предприятията от обществен интерес в
съответствие с изискванията на този закон,
приложимите актове на Европейския съюз
и добрите практики. Комисията може да
дава препоръки за подобряване дейността
на одитните комитети в предприятията от
обществен интерес.“
§ 42. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „при инспекция или разследване се установи“ се
заменят с „бъде установено“;
б) точка 16 се изменя така:
„16. не е изпъ лни л п редписани я та по
чл. 89, ал. 2, т. 2;“.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Регистриран одитор се наказва с глоба
в размер от 500 до 3000 лв. – за физически
лица, или с имуществена санкция в размер
от 500 до 5000 лв. – за юридически лица и
еднолични търговци, когато бъде установено, че:“.
3. В ал. 5 числото „5000“ се заменя с „3000“.
4. Създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) Председател на одитен комитет на
предприятие от обществен интерес, който не
изпълни задълженията си по чл. 108, ал. 1,
т. 7 и 9, се наказва с глоба в размер от 500
до 3000 лв.
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(9) Председател на одитен комитет на
предприятие от обществен интерес, който не
изпълни задълженията си по чл. 109, ал. 4, се
наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.“
5. Досегашните ал. 8, 9, 10 и 11 стават
съответно ал. 10, 11, 12 и 13.
§ 43. Създават се чл. 110а – 110в:
„Споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство
Чл. 110а. До издаване на наказателно
постановление, но не по-късно от 30 дни
от предявяване на акта за установяване на
административно нарушение, между административнонаказващия орган и нарушителя
може да бъде постигнато споразумение за
прекратяване на административнонаказателното производство за нарушения по чл. 110,
ал. 1 и 2, освен в случаите на повторност или
когато деянието съставлява престъпление.
Сключване на споразумение за прекратяване на административнонаказателното
производство
Чл. 110б. (1) Споразумението се изготвя
в писмена форма и отразява съгласието на
административнонаказващия орган и нарушителя по следните въпроси:
1. има ли извършено деяние, извършено
ли е то от нарушителя и извършено ли е
виновно, съставлява ли деянието административно нарушение;
2. какъв да бъде размерът на наказанието.
(2) Със споразумението не може да се
определя размер на глобата или на имуществената санкция, по-нисък от 70 на сто от
минималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение.
(3) Споразумението се подписва от административнонаказващия орган и от нарушителя или от негов представител, изрично
упълномощен за постигане на споразумение.
(4) В 14-дневен срок от подписване на
споразумението за прекратяване на админ ис т рат и внона к а зат ел но т о п роизводс т во
Комисията приема решение, с което одобрява
или отказва да одобри споразумението. Решението, с което се одобрява споразумение
за п рек ратя ва не на а д м и н ис т рат и внонаказателното производство, се изпраща на
съответни я прок у рор в 7-дневен срок от
неговото издаване.
(5) Споразумението се одобрява, ако са
спазени изискванията на закона.
(6) Решението по ал. 4, с което се одобрява
споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, подлежи
на протест от прокурора по отношение на
неговата законосъобразност пред съда по
реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс, като протестът не спира изпълнението
на решението. Извън случая по предходното
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изречение решението по ал. 4 не подлежи
на обжалване или протест.
(7) Сроковете за издаване на наказателно
постановление спират да текат от момента на
образуване на съдебно производство по протест на прокурора до неговото приключване.
(8) В случаите, когато споразумението за
прекратяване на административнонаказателното производство не бъде одобрено или
решението, с което е одобрено, бъде отменено от съда, административнонаказващият
орган издава наказателно постановление по
общия ред.
Влизане в сила на споразумението за прекратяване на административнонаказателното
производство
Чл. 110в. (1) Споразумението за прекратяване на административнонаказателното
производство влиза в сила, ако в 7-дневен
срок от уведомяването на нарушителя за
одобряването му определената глоба и/или
имуществена санкция са платени.
(2) В случай на неплащане в срока по ал. 1
на глобата и/или на имуществената санкция
производството продължава с издаване на
наказателно постановление по общия ред.“
§ 44. В чл. 111, ал. 2 се създава т. 4:
„4. е сключено споразумение за прекрат я ва не н а а д м и н ис т рат и внон а к а з ат е л но
производство по реда на чл. 110а – 110в.“
§ 45. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 се създават изречения трето и
четвърто: „Пълните инспекции са с обхват
съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 – 5. Тематичните
инспекции са с ограничен обхват спрямо
изискванията по чл. 85, ал. 1, т. 1 – 5, като
обхватът се определя с решение на Комисията.“
2. Създава се т. 14а:
„14а. „Одитен комитет“ е специализиран,
наблюдаващ, консултативен орган с правомощията по чл. 108, ал. 1.“
3. В т. 22 се създава изречение второ: „В
сумата на нетните приходи от продажби от
финансов одит се включват и приходите от
изпълнение на ангажименти, различни от
финансов одит, които по закон се изискват
от регистриран одитор, както и приходите от
изпълнение на одиторски услуги към компоненти за целите на финансов одит на група.“
4. Точка 29 се отменя.
5. Създава се т. 37а:
„37а. „Регистриран одитор, който е свързан
по друг начин с регистрирания одитор – физическо лице, или с одиторското дружество“
съгласно чл. 21, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 10 е
лице, отговарящо на критериите по член
3, параграф 1, точка 26 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната
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злоу пот реба) и за от м яна на Ди рек т ива
2003/6/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/
ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1
от 12 юни 2014 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. Всички относими към вписването
на регистрираните одитори в регистъра по
чл. 20 документи и информация се предават
от ИДЕС на Комисията в 6-месечен срок от
влизането в сила на този закон. До предаването на пълната документация и информация се прилагат условията за поддържане
на регистъра до влизането в сила на закона.
§ 47. Изменени я та от носно ротаци я та
на регистрираните одитори по чл. 65, ал. 3
и 4 влизат в сила за одити на финансови
отчети за отчетни периоди, завършващи на
31 декември 2019 г.
§ 48. Председателите на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
са длъжни да предоставят първоначалната
информация по чл. 109, ал. 4 в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 49. По незавършените административнонаказателни производства към датата на
влизане в сила на този закон могат да бъдат
сключвани споразумения за прекратяването
им по реда на чл. 110а – 110в.
§ 50. Комиси я та издава наредби т е по
чл. 20, ал. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9 и чл. 109,
ал. 5 в срок до три месеца от влизането в
сила на този закон.
§ 51. Указ № 1074 от 1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени
лица (обн., ДВ, бр. 42 от 1974 г.; изм., бр. 34
от 1984 г. и бр. 26 от 1988 г.) се отменя.
§ 52. В Указ № 2242 от 1987 г. за свободни
зони (обн., ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 4
от 1989 г., бр. 84 от 1993 г., бр. 26 от 1996 г.,
бр. 15, 89 и 153 от 1998 г., бр. 53 и 113 от
2004 г.) в зак лючителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 5 думите „министъра на търговията и министъра на финансите“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
2. В § 6 думите „Министърът на търговията, министърът на финансите и министърът
на транспорта“ се заменят с „Министърът на
икономиката и министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“, а думите „министъра на търговията и
на министъра на финансите“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 53. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
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бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от
2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15,
16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37,
42, 83, 94 и 96 от 2019 г. и бр. 11, 13 и 14 от
2020 г.) в чл. 56а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 7 след думата „банковите“ се добавя „и платежните“;
б) създава се т. 13:
„13. министърът на външните работи във
връзка с изпълнението на задълженията,
произтичащи от членството на страната в
Организацията на обединените нации, Организацията на Северноатлантическия договор
и други международни организации, както
и от участието на страната в международни
договори и международни режими.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Достъпът до системата на органите
и институциите по ал. 3, т. 1 – 6 и т. 8 – 13
се осъществява във връзка с изпълнение
на служебните им задължения по повод на
конкретни проверк и, а на минист ъра на
финансите – във връзка с правомощията по
текущото наблюдение на консолидираната
фискална програма и банковото обслужване
на сметките на бюджетните организации и
лицата по чл. 156 от Закона за публичните
финанси. Органите и институциите по ал. 3,
т. 1 – 6 и т. 8 – 13 създават и поддържат специален регистър, в който регистрират данни
за извършените проверки, като записите в
него се съхраняват 5 години от датата на
съответната проверка.“
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) В елек т рон ната и нф орма ц ион на
система може да се включи и специфична
за сметк ите и сейфовете на бюд жетните
организации и лицата по чл. 156 от Закона
за публичните финанси информация, предоставяна от банките и Министерството на
финансите, определена с наредбата по ал. 8,
след предварително съгласуване с министъра
на финансите. Промени в информационната
система, свързани с получаването на такава
специфична информация, се заплащат по ред,
определен с договора по ал. 11.“
4. В ал. 11 думите „и 12“ се заменят с
„12 и 13“.
§ 54. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
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от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42,
58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86,
92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от
2018 г. и бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г.) в
чл. 74, ал. 1 се създава т. 8:
„8. искане на министъра на финансите
за размера на публичните задължения на
бюд жетните организации по смисъла на
§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси във връзка с
правомощията му по същия закон.“
§ 55. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.;
изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17, 34, 37, 42 и
94 от 2019 г.) в чл. 73, ал. 3 се създава ново
изречение второ: „Искане, направено от прокурор от специализираната прокуратура, се
разглежда от специализирания наказателен
съд.“, а досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 56. Заварените при влизането в сила
на този закон производства за налагане на
запор или възбрана по искания, направени
от прокурори от специализираната прокуратура, се разглеждат от съдилищата, в които
са били образувани.
§ 57. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74,
75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от
2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г.
и бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 178, ал. 3, изречение второ думата
„наредби“ се заменя с „правила“, след думата
„националните“ се добавя „представителни“,
а думите „министъра на финансите“ се заменят с „министъра на труда и социалната
политика“.
2. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ, бр. 96 от 2019 г.) в § 22, ал. 1, т. 2 от
преходните и заключителните разпоредби
думите „или подобрението“ се заменят с
„подобрението или ремонтът“.
§ 58. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45,
56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г.,
бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94,
100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от
2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105
от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.;
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Решение № 5 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и
102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г.,
бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от
2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80
от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92,
96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г.,
бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.;
изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г.) в чл. 61с,
ал. 1 след думата „категорията“ се добавя
„или регистрацията“ и накрая се добавя „по
Закона за туризма“.
§ 59. За 2020 г. за местата за настаняване, регистрирани по Закона за туризма, се
прилага размерът на туристическия данък,
определен за 2020 г. в съответната наредба
по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци
и такси, за места за настаняване, категоризирани „една звезда“.
§ 60. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95
от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41,
82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100
от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г.,
бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109
от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75,
97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г.,
бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96
и 101 от 2019 г. и бр. 14 от 2020 г.) в чл. 24
се създава ал. 5:
„(5) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за
пътуване и престой, които са за сметка на
Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени
и предоставени съгласно техните правила
във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни
предприятия.“
§ 61. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.,
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97
от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33,
96 и 100 от 2019 г. и бр. 9 и 14 от 2020 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) За енергийни продукти се смятат и
продуктите, включени в код по КН 3814.“
2. В чл. 24, ал. 1:
а) в т. 3 думите „и 2710 19 99“ се заменят
с „2710 19 99, 3403 и 3814“;
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б) в т. 4 числото „3403“ се заличава.
3. В чл. 28, ал. 1, т. 6 думите „и керосина“
се заменят с „керосина, както и смазочните
препарати и препаратите за омасляване с код
по КН 3403 и продуктите с код по КН 3814“.
4. В чл. 32:
а) в ал. 7 след числото „2709“ се добавя
„3814“;
б) създава се ал. 13:
„(13) А к цизната ставка за смазочните
препарати и препаратите за омасляване с
код по КН 3403 е 646 лв. за 1000 литра.“
5. В чл. 33а, ал. 1 след думите „1000 кг“
се добавя „а за смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 е
0 лв. за 1000 литра“.
6. В чл. 59 се създава ал. 6:
„(6) Продукти с код по КН 3814 може да
се произвеждат и в обекти на освободени
от акциз крайни потребители, когато са в
опаковки по смисъла на Закона за защита
на потребителите до 5 литра.“
§ 62. (1) Производители на енергийни
продукти с код по КН 3403 и 3814, които не
са подлежали на лицензиране по Закона за
акцизите и данъчните складове до датата на
влизането в сила на този закон, в случай че
в едномесечен срок от влизането му в сила
подадат заявление и необходимите документи
за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, може да продължат дейността
си по реда на същия закон до произнасяне
на директора на Агенция „Митници“, но не
по-късно от 4 месеца от влизането в сила
на този закон, при спазване на разпоредбите
относно задъл жени ята на лицензираните
складодържатели.
(2) Лицата, получили удостоверение за
освободен от ак циз краен потребител за
производство на продукти с код по КН 3814,
привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на чл. 59, ал. 6 от Закона за
акцизите и данъчните складове в двумесечен
срок от влизането в сила на този закон или
подават заявление по реда на ал. 1.
§ 63. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и
99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23,
30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г.,
бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85,
92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г.,
бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 14
от 2020 г.) се правят следните допълнения:
1. В глава деветнадесета „а“ се създава
чл. 163д:
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„Прех върл яне на к во т и за емисии на
парникови газове
Чл. 163д. (1) За доставки по прехвърляне
на квоти за емисии на парникови газове по
приложение № 2, част трета, по които получатели са лица, които не са установени на
територията на страната, се прилагат общите
правила на закона.
(2) За доставки по прехвърляне на квоти за
емисии на парникови газове по приложение
№ 2, част трета с място на изпълнение на
територията на страната, по които доставчици
са лица, регистрирани за целите на ДДС в
друга държава членка, се прилагат общите
правила на закона.“
2. В приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се създава част трета:
„ІІІ. Част трета:
Доставки по прехвърл яне на квоти за
емисии на парникови газове, определени в
член 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за
търговия с квоти за емисии на парникови
газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО, които могат
да се прехвърлят в съответствие с член 12
от директивата.“
§ 64. (1) Когато до влизането в сила на
този закон е получено авансово плащане за
доставки по прехвърляне на квоти за емисии
на парникови газове по приложение № 2, част
трета от Закона за данък върху добавената
стойност, за които със същия закон е променено данъчното третиране по отношение
на лицето – платец на данъка, и за които
данъчното събитие възниква след деня на
влизането в сила на този закон, доставчикът
документира доставката чрез анулиране на
издадената за авансовото плащане фактура и
издава нова фактура, в която посочва цялата
данъчна основа за доставката. За анулирането се съставя протокол по чл. 116, ал. 4 от
Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Когато до влизането в сила на този
закон е направено авансово плащане за доставка по прехвърляне на квоти за емисии на
парникови газове по приложение № 2, част
трета от Закона за данък върху добавената
стойност, за която със същия закон е променено данъчното третиране по отношение
на лицето – платец на данъка, и за която
данъчното събитие възниква след деня на
влизането в сила на този закон, получателят – регистрирано лице по Закона за данък
върху добавената стойност, е длъжен да начисли данък върху цялата данъчна основа
на доставката, включително за направеното
авансово плащане.
(3) Когато до влизането в сила на този
закон за доставка по прехвърляне на квоти
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за емисии на парникови газове не е начислен данък върху цялата данъчна основа на
доставката, се смята, че данък по доставката
е изискуем от получателя, като доставчикът
документира доставката и прилага ал. 1 до
31 март 2020 г.
(4) Алинея 3 се прилага и за неприключилите към датата на влизането в сила на
т ози за кон а д м и н ис т рат и вн и и с ъдебн и
производства.
§ 65. Разпоредбите на чл. 163д и част трета
от приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената
стойност се прилагат до 30 юни 2022 г.
§ 66. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 57, т. 2 и § 60, които влизат
в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 57, т. 1, която влиза в сила
от 1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1895

УКАЗ № 44
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора между
Републ ика България и Република Казахстан
за трансфер на осъдени лица, приет от 44-то
Народно събрание на 20 февруари 2020 г.
Издаден в София на 25 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Репуб
лика България и Република Казахстан за
трансфер на осъдени лица
Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Казахстан
за трансфер на осъдени лица, подписан на
13 май 2019 г. в София.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1897
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 39
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на
14 юни 2020 г.
Отменям указ № 29 от 13 февруари 2020 г.
Издаден в София на 24 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2017

УКАЗ № 40
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Киченица, община Разград, област
Разград, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 24 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2018

УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Изворище, община Бургас, област
Бургас, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 24 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2019
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за приемане на Наредба за сигурността на ко
муникационните и информационните системи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата за задължителните общи
условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2008 г., бр. 57 и 101 от 2009 г.,
бр. 108 от 2013 г., бр. 41 от 2014 г. и бр. 35 от
2016 г.), се отменя.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за сигурността на комуникационните и ин
формационните системи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи,
наричани по-нататък „КИС“, за осъществяване
на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване
и обмен на класифицирана информация в
електронна форма.
(2) Задължителните общи условия по ал. 1
включват:
1. органите по сигурността на КИС;
2. условията и реда за акредитиране на КИС;
3. задължителните общи изисквания за
сигурност на КИС в областта на:
а) физическата сигурност;
б) персоналната сигурност;
в) документалната сигурност;
г) комуникационната сигурност;
д) криптографската сигурност;
е) контрамерките по TEMPEST;
ж) компютърната сигурност;
з) сигурност при свързване.
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Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ПО СИГУРНОСТТА НА КИС
Раздел I
Държавна комисия по сигурността на ин
формацията
Чл. 2. Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) осъществява общ
контрол:
1. по защита на класифицираната информация в КИС;
2. на процеса на акредитиране на КИС.
Раздел II
Орган по акредитиране на сигурността на КИС
Чл. 3. (1) Орган по акредитиране на сигурността на КИС (ОАС) по смисъла на наредбата
е Специализирана дирекция „Информационна
сигурност“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(2) Органът по акредитиране на сигурността:
1. дава препоръки и указания по сигурността на КИС;
2. дава препоръки за стандарти и средства,
които могат да се използват в КИС за защита
на класифицирана информация;
3. утвърждава документите по сигурността
на КИС;
4. извършва комплексна оценка на сигурността на КИС;
5. издава сертификати за сигурност на КИС;
6. определя условията, при които следва
да се извърши допълнително или ново акредитиране на КИС;
7. координира и контролира дейностите
по TEMPEST и определя контрамерките за
защита на КИС от компрометиращи електромагнитни излъчвания;
8. провежда обучение на служители по
сигурността на КИС и издава свидетелство
по образец съгласно приложение № 4;
9. води регистър на сертифицираните КИС;
10. отнема и прекратява действието на сертификати за сигурност на КИС при условията,
посочени в глава шеста, раздел V от Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ);
11. одобрява механизмите за защита на
границата на КИС;
12. определя стандарти и списъци на одобрени продукти, които могат да се използват
при избор на компоненти и устройства за
защита на границата;
13. определя конкретните условия и етапи
за акредитиране на всяка КИС.
(3) Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни.
Раздел III
Служител по сигурността на КИС
Чл. 4. (1) Ръководителят на организационната единица, в която се използват или се
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предвижда използване на КИС, по предложение на служителя по сигурността на информацията назначава в административното
звено по сигурността служител по сигурността
на КИС или възлага функции по чл. 5 на
служител от същото звено, а при липса на
такова звено – на служител от организационната единица. При необходимост може да
бъдат определени повече от един служител
по сигурността на КИС.
(2) Служителят по сигурността на КИС
трябва да има разрешение за достъп до найвисокото ниво на класифицирана информация
в КИС в организационната единица.
(3) В органите на държавната власт, в които
са обособени повече от една организационна
единица, служителят по сигурността на КИС
може да е от състава на друга организационна
единица в рамките на съответния орган.
(4) Функции на служител по сигурността
на КИС в случаите по ал. 3 се възлагат със
заповед на съответния компетентен орган на
държавната власт по предложение на ръководителя на организационната единица, в която
ще се изпълняват функциите на служител по
сигурността на КИС, съгласувано с ръководителя на организационната единица, в състава
на която е служителят.
(5) Задълженията на служителя по сигурността на КИС в случаите по ал. 3 се определят с акта по чл. 25, ал. 1.
(6) След назначаването или възлагането на
функции служителят по сигурността на КИС
задължително преминава обучение в ОАС в
областта на защитата на класифицираната
информация в КИС.
Чл. 5. Служителят по сигурността на КИС:
1. създава необходимата организация и
осъществява контрол на сигурността на КИС
в организационната единица;
2. координира изготвянето на документите
по сигурността на КИС и на изработените на
тяхна основа експлоатационни документи по
сигурността;
3. съгласува изготвените документи по
сигурността на КИС и ги предоставя на служителя по сигурността на информацията;
4. координира обучението по сигурността
на КИС;
5. при случаи или съмнения за компрометиране на сигурността на КИС:
а) незабавно уведомява отговорните длъжностни лица по сигурността в ОЕ;
б) предприема действия за ограничаване
или предотвратяване на вредите;
в) координира и участва в процеса по установяването и анализирането на обстоятелства,
свързани с компрометиране сигурността на
КИС;
г) докладва за резултатите на служителя
по сигурността на информацията в организационната единица, който уведомява ОАС.
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Раздел IV
Орган по развитие и експлоатация на КИС
(ОРЕ)

(6) В случаите, когато КИС обхваща повече
от една организационна единица, ОРЕ може
да се определи с акта по чл. 25, ал. 1.

Чл. 6. (1) Ръководителят на организационната единица определя със заповед ръководител и състав на ОРЕ в организационната
единица и възлага функции по чл. 6, ал. 2.
(2) Органът по развитие и експлоатация
на КИС:
1. разработва и предлага изискванията за
сигурност на КИС;
2. изготвя документите по сигурността за
всяка КИС;
3. участва в подбора и тестването на техническите и програмните средства, и механизмите за сигурност, които ще се използват
в КИС;
4. осигурява изпълнението на изискванията
за акредитиране на КИС;
5. определя мерките за сигурност и границите на отговорност при осъществяване на
връзки с други КИС;
6. прави предложение за възлагане функции на администратор по сигурността на
всяка КИС;
7. организира обучение по сигурността в
КИС и провежда обучение по сигурността на
служителите, на които е възложена дейността
по развитието, управлението или сигурността
на К ИС, вк лючително администраторите
по сигурността на КИС, както и на лицата,
участващи в проектирането и изграждането
на системата от мерки за сигурност на КИС;
8. организира прилагането на одобрените
мерки за сигурност в КИС;
9. при междусистемна връзка на КИС извършва подбор на механизми за защита на
границата;
10. прави преглед на свързаната със сигурността документация – периодично или
при предложени промени в техническото
или в програмното осигуряване, връзките
с други КИС, режима за сигурност, нивото
на класификация на информацията или при
други дейности, които могат да повлияят на
сигурността на КИС, като за резултатите информира служителя по сигурността на КИС;
11. участва заедно със служителя по сигурността на КИС в установяването и анализирането на обстоятелствата, свързани с
компрометиране сигурността на КИС.
(3) В една организационна единица може
да има повече от един ОРЕ.
(4) В органите на държавната власт, в които
са обособени повече от една организационна
единица, може да бъде създаден един ОРЕ
за няколко или за всички организационни
единици.
(5) В случаите по ал. 4 ОРЕ се определя
със заповед на съответния компетентен орган
на държавната власт.

Раздел V
Администратор по сигурността на КИС
Чл. 7. (1) За всяка КИС със заповед на
ръководителя на организационната единица
по предложение на ОРЕ съгласувано със
служителя по сигурността на информацията
се възлагат функции по чл. 9, ал. 1 на администратор по сигурността на КИС.
(2) В органите на държавната власт, в които
са обособени повече от една организационна
единица, администраторът по сигурността на
КИС може да е от състава на друга организационна единица в рамките на съответния
орган.
(3) Функции на администратор по сигурността на КИС в случаите по ал. 2 се възлагат
със заповед на компетентния орган на държавната власт по предложение на ръководителя
на организационната единица, в която ще се
изпълняват функциите на администратор по
сигурността на КИС, съгласувано с ръководителя на организационната единица, в състава
на която е служителят.
(4) Задълженията на администратора по
сигурността на КИС в случаите по ал. 3 се
определят с акта по чл. 25, ал. 1.
Чл. 8. (1) Администраторът по сигурността
на КИС е от състава на ОРЕ или от друго
звено в организационната единица, имащо
отношение към съответната КИС.
(2) При необходимост могат да се определят
повече от един администратор по сигурността
на КИС, отговарящи за обособени нейни части,
като един от тях се определя за администратор
по сигурността на цялата КИС.
(3) Задълженията на администратора по
сигурността на КИС и на администратора на
КИС трябва да са ясно разграничени, като не
могат да се изпълняват от едно и също лице.
(4) Администраторът по сигурността на
КИС трябва да има разрешение за достъп до
най-високото ниво на класифицирана информация в КИС.
(5) Когато КИС обхваща няколко организационни единици, всяка от тях определя
администратор по сигурността за нейната
част. А дминистраторът по сигурността на
цялата КИС се определя от организатора на
КИС по чл. 25, ал. 1.
Чл. 9. (1) Администраторът по сигурността
на съответната КИС:
1. участва в изготвянето и актуализирането
на процедурите за сигурност на КИС;
2. изготвя експлоатационни документи по
сигурността на КИС на базата на утвърдените
процедури за сигурност;
3. изпълнява възложените му процедури
за сигурност в КИС;
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4. периодично информира потребителите
по въпросите за сигурността на КИС;
5. предоставя на потребителите достъп до
ресурсите на КИС в съответствие с определените им права;
6. осъществява пряк контрол по отношение
на изпълнението на мерките и процедурите
за сигурност в КИС, като:
а) следи за спазването на мерките и процедурите за сигурност в зоните за сигурност
на КИС;
б) следи за спазването на мерките и процедурите за сигурност при инсталирането,
конфигурирането, поддръжката и промените
в КИС;
в) следи за правилното функциониране на
механизмите за сигурност, включително на
механизмите за защита на границата;
г) у п ра вл ява, набл юда ва и а на л изи ра
свързаните със сигурността одитни записи
на системата;
д) осигурява резервиране и съхраняване
на одитните записи в определените срокове;
7. участва заедно със служителя по сигурността на КИС и с ОРЕ в установяването и
анализирането на обстоятелствата, свързани
с компрометиране на сигурността на КИС;
8. може да изпълнява функциите на администратор по криптографска сигурност
на информацията, ако в КИС се прилагат
криптографски методи и средства, одобрени и
регистрирани по реда на наредбата по чл. 85
от ЗЗКИ;
9. уведомява служителя по сигурността на
КИС за случаи или съмнения за компрометиране на сигурността на КИС;
10. провежда обучение по сигурността на
конкретната КИС на администраторите на
КИС и потребителите.
(2) Функциите по ал. 1 могат да бъдат
разпределени между няколко администратори
по сигурността на КИС.
Раздел VI
Администратор на КИС
Чл. 10. (1) Администратор на КИС е лице:
1. с възложени функции и предоставени
права по системно, приложно, мрежово и/или
друго администриране в съответната КИС;
2. което има издадено разрешение за достъп до най-високото ниво на класификация
за сигурност на информацията в КИС;
3. което е преминало обучение в областта
на сигурността на КИС.
(2) При необходимост функциите и правата
по ал. 1, т. 1 могат да бъдат разпределени на
повече от един администратор на КИС.
Чл. 11. (1) Администраторът на КИС изпълнява задълженията, посочени в експлоатационните документи по сигурността на КИС.
(2) Администраторът на КИС изпълнява
указанията на администратора по сигурността
на КИС, свързани със сигурността є.
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(3) Администраторът на КИС уведомява
администратора по сигурността на КИС за
случаи или съмнения за компрометиране на
сигурността є.
Раздел VII
Потребители в КИС
Чл. 12. Потребител в КИС е лице:
1. което има издадено разрешение за достъп до най-високото ниво на класификация
за сигурност на информацията, с която има
право да работи в съответната КИС;
2. което е преминало обучение в областта
на сигурността на КИС;
3. на което са предоставени права за достъп
до ресурсите на КИС.
Чл. 13. (1) Потребителите в КИС изпълняват задълженията, посочени в експлоатационните документи по сигурността на КИС.
(2) Потребителите изпълняват указанията
на администратора по сигурността на КИС,
свързани със сигурността є.
(3) Потребителите уведомяват администратора по сигурността на КИС за случаи или
съмнения за компрометиране на сигурността є.
Г л а в а

т р е т а

АКРЕДИТИРАНЕ НА КИС
Раздел I
Условия и ред за акредитиране
Чл. 14. Процедурата по акредитиране на
КИС започва от етапа на нейното проектиране.
В периода на акредитирането ОРЕ взаимодейства с ОАС за уточняване на изискванията
за сигурност към изгражданата КИС.
Чл. 15. (1) В етапа на проектиране на КИС
ръководителят на организационната единица,
наричан по-нататък „заявителя“, подава до
ОАС заявление за започване на процедура
по акредитиране.
(2) Заявлението по ал. 1 се изготвя от ОРЕ
и се съгласува със служителя по сигурността
на информацията.
(3) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. общи сведения за КИС, които включват:
а) форма на представяне и ниво на класификация на информацията;
б) очакван брой и типове потребители и
съответните специфични за системата нива
на достъп;
в) средата, в която ще се експлоатира КИС;
г) информация за планирано използване на
криптографски средства (тип криптографски
средства и описание на предвижданата организация на тяхното използване);
2. общи сведения за връзки с други КИС
и/или други системи, които включват:
а) наименования на свързаните КИС и/
или други системи;
б) най-високото ниво на класификация на
информацията в свързаните КИС;
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в) за всяка връзка – посоката на обмен
и нива на класификация на информацията,
която ще се обменя;
г) предвиждани информационни услуги,
които ще се предоставят или ползват при
междусистемната връзка с всяка от системите;
д) предвиждани механизми за защита на
границата;
3. ръководителят на ОРЕ и администраторът
по сигурността на КИС;
4. етапите и сроковете за изграждане на
КИС.
Чл. 16. (1) В срок до 15 работни дни ОАС
взема решение за откриване на процедура по
акредитиране и уведомява писмено заявителя.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват
срокове за предоставяне на документите по
сигурността по чл. 32, съобразени с етапите и
сроковете за изграждане на КИС, условията,
редът и етапите за акредитиране.
Чл. 17. В съответствие с етапите за акредитиране по чл. 16, ал. 2 за извършване на
комплексна оценка на сигурността на КИС
заявителят предоставя на ОАС:
1. документите по сигурността съгласно
чл. 32;
2. документи, удостоверяващи изпълнението на отделни мерки за сигурност;
3. сертификати за сигурност на отделни
средства и подсистеми, ако има такива.
Чл. 18. (1) Органът по акредитиране на
сигурността извършва комплексна оценка на
сигурността, като:
1. проверява представените документи по
чл. 17;
2. проверява изпълнението на предвидените
мерки за сигурност;
3. изготвя протокол за резултатите от извършените проверки по т. 1 и 2.
(2) На основание чл. 90, ал. 3 от ЗЗКИ ОАС
утвърждава документите по чл. 32.
(3) По предложение на ОЕ и с решение на
ОАС утвърждаването на документите по ал. 2
може да предхожда проверките по ал. 1, т. 2.
(4) Проверките по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от комисия с председател – представител
на ОАС, и членове – представители на ОАС,
на организационната единица и при необходимост на организатора на КИС в случаите
по чл. 25. При необходимост може да се привличат специалисти по видовете сигурност.
(5) Комплексната оценка по ал. 1 може да
не включва проверки по ал. 1, т. 2 за КИС,
предназначени за класифицирана информация
с ниво „За служебно ползване“.
(6) В случаите, когато проверките по ал. 1,
т. 1 и 2 се извършват в периода на действие
на валиден сертификат за сигурност на КИС,
новите предвидени мерки за сигурност могат
да бъдат реализирани от ОЕ преди изтичане
на валидността на сертификата и след разрешение от ОАС.
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(7) Комисията по ал. 4 се назначава със
съвместна заповед на ръководителите на ОАС
и на организационната единица. В органите
на държавната власт, в които са обособени
повече от една организационна единица, в
случаите, когато КИС обхваща повече от една
ОЕ, комисията по ал. 2 може да се назначи
със заповед на ръководителя на ОАС и на
съответния компетентен орган на държавната власт.
Чл. 19. В случай на установени несъответствия при проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 2
ОАС изисква от заявителя да ги отстрани.
Чл. 20. (1) При положителна комплексна
оценка на сигурността ОАС издава сертификат
за сигурност на КИС по чл. 14, т. 2 от ЗЗКИ
съгласно приложение № 1.
(2) Сертификатът по ал. 1 може да се издава и за обособени части на КИС по реда
на тази глава.
Чл. 21. Сертификатът съдържа:
1. идентификация на сертификата;
2. правното основание за издаването на
сертификата;
3. идентификация на КИС;
4. идентификация на заявителя;
5. най-високото ниво на класификация за
сигурност на информацията в КИС;
6. срок на валидност на сертификата:
a) „Строго секретно“ – 3 години;
б) „Секретно“ – 4 години;
в) „Поверително“ – 5 години;
г) „За служебно ползване“ – 6 години;
7. дата и място на издаването;
8. подпис и печат.
Чл. 22. (1) За резултатите от оценката по
чл. 18 ОАС изготвя сертификационен отчет,
който е неразделна част на сертификата.
(2) Сертификационният отчет съдържа:
1. общо описание на КИС;
2. заключения от комплексната оценка;
3. опис на документите за сигурност, представени при акредитирането;
4. видовете изменения на К ИС, които
изискват извършване на допълнително акредитиране;
5. условията, които изискват повторна
оценка на контрамерките по TEMPEST.
(3) Сертификационният отчет по ал. 2 се
класифицира по реда на ЗЗКИ и Правилника
за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ).
Чл. 23. (1) В случай че за изпълнението
на важни за държавата задачи е необходимо
КИС или обособена нейна част да бъде въведена в експлоатация, преди да бъде завършен
процесът на акредитиране, ОАС може да
издаде сертификат за сигурност на КИС или
обособената част за определен период, но не
по-дълъг от една година.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

(2) За издаване на сертификат по ал. 1 заявителят подава до ОАС искане, съдържащо:
1. подробна информация за важните за държавата задачи, които ще бъдат изпълнявани;
2. ниво на класификация на информацията
в КИС за периода на действие на сертификата
по ал. 1;
3. периода, за който да бъде издаден сертификатът.
(3) След получаването на искането по ал. 2
ОАС изпраща на ОЕ задължителни общи
изисквания за сигурност на КИС.
(4) Ръководителят на ОЕ определя комисия
за извършване на проверка за изпълнението
на изискванията за сигурност по ал. 3 и уведомява ОАС за резултатите от проверката.
Чл. 24. (1) Органът по акредитиране на
сигурността извършва комплексна оценка на
сигурността, като проверява представените
от организационната единица док у менти
с резултатите от извършената проверка по
чл. 23, ал. 4.
(2) Предоставянето на информация от ОЕ
за изпълнение на изискванията по чл. 23,
ал. 3 в пълен обем е задължително условие
за положителна комплексна оценка.
(3) Сертификатът по чл. 23, ал. 1 се издава
след:
1. положителна комплексна оценка;
2. съгласуване от ДКСИ.
(4) Сертификатът по чл. 23, ал. 1 съдържа:
1. ниво на класификация на информацията
в КИС за периода на действие на сертификата;
2. задължителните условия за сигурност,
които трябва да се спазват при експлоатацията
на КИС в периода на действие на сертификата;
3. условия за окончателно акредитиране
на КИС;
4. срок на валидност на сертификата.
Чл. 25. (1) Когато КИС обхваща повече
от една организационна единица, между тях
се сключва споразумение, определящо коя
организационна единица е организатор на
КИС, границата на КИС и разпределението на отговорностите за съставните части
на КИС, както и процеса на акредитиране.
В органите на държавната власт, в които са
обособени повече от една организационна
единица, вместо споразумение може да се
издаде заповед на компетентния орган на
държавна власт.
(2) Организаторът на КИС по ал. 1 координира дейностите по: изграждането на
системата за сигурност на КИС; цялостното
акредитиране на КИС; прилагането и контрола за изпълнението на мерките за сигурност
в периодите на експлоатация и снемане от
експлоатация на КИС.
(3) Споразумението или заповедта по ал. 1
се прилага към заявлението по чл. 15 от организатора на КИС.
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(4) Всяка организационна единица осиг у рява изпълнението на изиск вани ята за
акредитирането на частта от КИС, която е
в нейна отговорност по споразумението или
заповедта по ал. 1.
(5) Организационните единици по Наредбата за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации
и криптографската сигурност на служебната
кореспонденция, обменяна по електронни
комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните є представителства, не сключват
споразумение по ал. 1.
Чл. 26. За всяка КИС в процедура по акредитиране ОАС поддържа акредитационно
дело, което съдържа:
1. преписката по акредитирането и допълнителните акредитирания;
2. екземпляр на сертификата по чл. 20 и
сертификационния отчет по чл. 22;
3. отчетите за допълнителните акредитирания по чл. 31, ал. 1, т. 3;
4. екземпляр на документите по сигурността по чл. 32.
Чл. 27. (1) Органът по акредитиране на
сигурността води регистър на сертифицираните КИС. За всяка сертифицирана КИС в
регистъра се вписват:
1. данните от сертификата;
2. регистрационните номера на заявленията
по чл. 15 и 28;
3. регистрационните номера на документите
по сигурността, представени при акредитирането и при допълнителните акредитирания;
4. регистрационните номера на сертификационния отчет по чл. 22 и допълнителните
отчети по чл. 31, ал. 1, т. 3;
5. регистрационните номера на документите, съдържащи изменения на специфичните
изисквания за сигурност и процедурите за
сигурност, утвърдени от ОАС;
6. наличие на междусистемни връзки.
(2) Данни от регистъра се предоставят в
срок до 15 работни дни по писмено искане
на ДКСИ.
Раздел II
Условия и ред за допълнително акредитиране
Чл. 28. (1) При необходимост от изменения
в КИС, попадащи в обхвата на чл. 22, ал. 2,
т. 4, ръководителят на съответната организационна единица подава до ОАС заявление за
допълнително акредитиране.
(2) Заявлението по ал. 1 се изготвя от ОРЕ
и се съгласува със служителя по сигурността
на информацията.
(3) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. общо описание на измененията, които
налагат допълнителното акредитиране;
2. очаквано влияние на промените върху
сигурността на КИС;
3. етапите и сроковете за извършване на
промените;
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4. информацията по чл. 15, ал. 3, т. 2, когато промените са свързани с изграждане на
междусистемна връзка.
Чл. 29. (1) В срок до 15 работни дни ОАС
взема решение за откриване на процедура
за допълнително акредитиране и уведомява
писмено заявителя.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват
условията, редът и етапите за допълнително
акредитиране.
Чл. 30. В съответствие с определения от
ОАС ред и етапите за допълнително акредитиране, за извършване на оценка на измененията и влиянието им върху сигурността на
КИС заявителят представя на ОАС:
1. измененията в специфичните изисквания
за сигурност и процедурите за сигурност на
КИС;
2. сертификати за сигурност на отделни
механизми, средства и подсистеми, свързани
с промените, ако има такива.
Чл. 31. (1) Органът по акредитиране на
сигурността на КИС:
1. прави проверка на изпълнението на
мерките за сигурност, свързани с промените
в специфичните изисквания за сигурност и в
процедурите за сигурност;
2. утвърждава промените в специфичните
изисквания за сигурност и в процедурите за
сигурност;
3. изготвя отчет за допълнителното акредитиране.
(2) Проверките по ал. 1, т. 1 се извършват
от комисия, назначена по реда на чл. 18.
(3) Освен в случаите, когато промяната е
свързана с осъществяването на междусистемна
връзка, проверките по ал. 1, т. 1 може да не
бъдат извършвани за КИС, предназначена за
класифицирана информация с ниво „За служебно ползване“.
(4) Отчетът по ал. 1, т. 3 е неразделна част
от сертификата и съдържа:
1. общо описание на промените;
2. основни изводи от оценката на сигурността и проверката на изпълнението на мерките
за сигурност в КИС;
3. изменения в условията за допълнително
акредитиране, ако има такива.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДОКУМЕНТИ ПО СИГУРНОСТТА, НЕОБХОДИМИ ЗА АКРЕДИТИРАНЕ
Раздел I
Видове документи
Чл. 32. (1) Документи по сигурността, необходими за извършване на акредитирането
на всяка КИС, са:
1. специфични изисквания за сигурност
(СИС);
2. процедури за сигурност, изготвени на
основата на СИС.
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(2) За случаите по чл. 20, ал. 2 ОАС може
да изиска допълнителни СИС и/или процедури
за сигурност за обособените части на КИС.
(3) Документите по сигурността по ал. 1 и 2
се класифицират по реда на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
Раздел II
Специфични изисквания за сигурност
Чл. 33. (1) За всяка КИС се изготвят СИС
съгласно чл. 90, ал. 3 и 4 от ЗЗКИ.
(2) Специфичните изисквания за сигурност
се формулират по време на най-ранния стадий
от проектирането на КИС и се детайлизират
и развиват в процеса на разработване и изпълнение на проекта.
(3) В процеса на детайлизиране на изискванията за сигурност ОРЕ взаимодейства с
ОАС за постигане на съгласие относно прилаганите мерки за сигурност за осигуряване
на необходимото ниво на защита на КИС.
(4) Специфичните изисквания за сигурност
в завършен вид представляват описание на
КИС и приложените мерки за сигурност и
съдържат следните раздели:
1. описание на конкретната КИС;
2. описание на глобалната, локалната и
електронната среда за сигурност на КИС;
3. анализ на риска за сигурността на КИС;
4. мерките за сигурност относно:
а) контрол на достъпа;
б) идентификация и автентификация;
в) отчетност и одит;
г) интегритет на информацията;
д) достъпност на информацията;
е) комуникационна сигурност;
ж) контрамерки по TEMPEST;
5. управление на сигурността при експлоатацията на КИС;
6. мерките за сигурност при критични
ситуации;
7. мерките за сигурност при прекратяване
на експлоатацията на КИС, обособена част
от КИС или междусистемна връзка.
Чл. 34. Анализът на риска за сигурността
на конкретната КИС е процес на идентифициране на рисковете, оценяване на всеки от тях,
определяне на необходимите допълнителни
мерки за сигурност, оценка на остатъчния
риск и последващо управление на риска.
Чл. 35. (1) Идентифицирането на рисковете
включва установяване на заплахите и уязвимите места при конкретната реализация и
ресурси на КИС.
(2) Оценяването на всеки риск включва определяне на вероятността за осъществяване на
съответната заплаха при приложените мерки
за сигурност и на последствията от успешното
реализиране на заплахата. Оценяването на
рисковете цели определяне на необходимите
допълнителни мерки за сигурност, които да
се приложат в КИС за достигане на приемлив
резултат от анализа на всеки конкретен риск.
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(3) Остатъчен риск е рискът, който остава след прилагане на мерките за сигурност,
отчитайки, че не всички рискове могат да
бъдат елиминирани.
(4) Управлението на риска е непрекъснат
процес на извършване на анализ на риска през
целия жизнен цикъл с цел осигуряване на
конфиденциалност, достъпност и интегритет
на информацията в КИС.
Чл. 36. Анализ на риска се извършва от
екип от специалисти по видовете сигурност по
чл. 1, ал. 2, т. 3, като могат да се привличат
и представители на проектантите.
Чл. 37. Възможните резултати от анализа
на всеки конкретен риск са:
1. елиминиране на риска – цялостно елиминиране на реална или потенциална уязвимост
на конкретната КИС чрез пълно прилагане
на мерки за сигурност;
2. предотвратяване загубата на физически
и/или информационни ресурси – прилагане
на мерки за предотвратяване на загубите,
доколкото това е възможно, отчитайки, че
някои рискове не могат да бъдат елиминирани поради технологични или други причини;
3. ограничаване загубата на физически и/
или информационни ресурси – прилагане на
мерки за сигурност, ограничаващи загубите
до приемливо ниво;
4. приемане на риска от загуба на физически и/или информационни ресурси – когато
загубата не е голяма, вероятността за загуба
е малка или цената на необходимите мерки за
предотвратяване на загубите е много голяма.
Чл. 38. (1) Документирането на анализа
на риска се извършва в документа по чл. 32,
ал. 1, т. 1.
(2) Степента на детайлизация на документирането по ал. 1 се уточнява съгласно чл. 33,
ал. 3 и включва минимум:
1. описание на приложената методология
за извършване на анализа на риска;
2. оценката и резултатите от анализа на
всеки идентифициран риск.
Чл. 39. Във всички етапи на жизнения
цикъл на КИС СИС следва да се изготвят и
изменят на основата на извършения анализ
на риска.
Раздел III
Процедури за сигурност на КИС
Чл. 40. Процедурите за сигурност са подробно описание на реда и отговорностите за
изпълнение на дейностите при прилагането
на мерките за сигурност от СИС.
Чл. 41. (1) Процедурите за сигурност съдържат следните раздели:
1. организация на сигурността;
2. персонална сигурност;
3. физическа сигурност;
4. документална сигурност;
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5. компютърна сигурност (включително
при осигуряване със средства на КИС и управление на конфигурацията);
6. комуникационна сигурност;
7. контрамерки по TEMPEST;
8. действия при критични по отношение
на сигурността ситуации.
(2) При междусистемна връзка процедурите
за сигурност на всяка КИС трябва да определят
ред и отговорност за обмена на информация,
свързана с инцидент със сигурността на КИС.
(3) Конкретните параметри на информацията по ал. 2 и формата на обмен се определят
в споразумението или в заповедта по чл. 25.
Г л а в а

п е т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
НА КИС
Раздел I
Сигурност на КИС
Чл. 42. (1) Сигурността на КИС включва
прилагане на балансирана система от мерки
за сигурност в областите по чл. 1, ал. 2, т. 3.
(2) С прилагането на системата от мерки
за сигурност се цели осигуряване на конфиденциалност, интегритет и достъпност на
информацията в КИС.
Раздел II
Физическа сигурност
Чл. 43. (1) Зоните, в които се разполагат
ресурсите на КИС, предназначени за класифицирана информация с ниво „Поверително“
и по-високо, трябва да са определени като
зони за сигу рност съгласно наредбата по
чл. 78 от ЗЗКИ.
(2) Зоните, в които се разполагат ресурсите
на КИС, предназначени за класифицирана информация с ниво само „За служебно ползване“,
с изключение на случаите по ал. 3, трябва
да са определени като зони за сигурност или
административни зони съгласно наредбата по
чл. 78 от ЗЗКИ.
(3) Зоните, в които се разполага критично
от гледна точка на сигурността оборудване
на КИС, трябва да са определени като зони
за сигурност съгласно наредбата по чл. 78
от ЗЗКИ.
(4) Зоните по ал. 1 и 2 се защитават със
съответни на най-високото ниво на класификация на информацията в КИС мерки,
способи и средства за физическа сигурност,
определени в наредбата по чл. 78 от ЗЗКИ, с
цел недопускане на нерегламентиран достъп.
Чл. 44. За критичните от гледна точка на
сигурността места, определени от анализа
на риска, се вземат допълнителни мерки за
защита, като:
1. контрол на достъпа, включително с
технически средства;
2. системи за наблюдение;
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3. недопускане присъствието само на един
служител в тях.
Раздел III
Персонална сигурност
Чл. 45. (1) Потребителите на КИС трябва
да имат разрешение за достъп до най-високото ниво на класификация за сигурност на
информацията, с която имат право да работят
в КИС.
(2) Служителите, на които е възложена
дейността по развитието, управлението или сигурността на КИС, както и лицата, участващи
в проектирането и изграждането на системата
от мерки за сигурност на КИС, трябва да имат
разрешение за достъп до най-високото ниво
на класификация на информацията в КИС.
Чл. 46. (1) Всички лица по чл. 45 преминават обучение по сигурността на конкретната
КИС.
(2) Обучението по ал. 1 се организира от
ОРЕ и се провежда:
1. от ОРЕ за служителите, на които е възложена отговорността за развитието, управлението или сигурността на КИС, администраторите
по сигурността на КИС, както и за лицата,
участващи в проектирането и изграждането
на системата от мерки за сигурност на КИС;
2. от ОРЕ или администраторите по сигурността на КИС – за администраторите на
КИС и потребителите.
(3) При успешно завърши ло обу чение
лицата по ал. 1 се допускат до работа в конкретната КИС.
Чл. 47. Правомощията на лицата по чл. 45,
ал. 2 се определят така, че да не се допуска възможността едно лице да познава или
контролира изц яло ва жните елементи от
сигурността на конкретната КИС.
Раздел IV
Документална сигурност
Чл. 48. (1) Всичк и док у менти в К ИС,
съдържащи класифицирана информация, се
идентифицират, маркират и контролират.
(2) Маркировката на документите по ал. 1
трябва винаги да осигурява еднозначна информация за нивото на класификация при
работа с тях.
(3) Начините за идентифициране, маркиране и контролиране по ал. 1 се определят в
документите по сигурността на конкретната
КИС.
(4) Документите по ал. 1 не се регистрират
в регистратурата по чл. 51, ал. 1 от ППЗЗКИ.
Чл. 49. Извеждането на документи, съдържащи к ласифицирана информаци я от
сертифицирани КИС, се извършва:
1. в съответствие с изискванията на чл. 137
от ППЗЗКИ;
2. в зоните по чл. 43, ал. 1 и 2.
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Чл. 50. Пренос на документи, съдържащи
класифицирана информация, от една КИС
към друга се извършва само ако приемащата
КИС е сертифицирана за ниво на класификация на информацията, същото или по-високо
от нивото на класификация на пренасяните
документи.
Чл. 51. (1) Материални носители за многократен запис на класифицирана информация,
използвани в КИС, се маркират, регистрират се
в регистратурата по чл. 51, ал. 1 от ППЗЗКИ
и се съхраняват по начин, съответстващ на
нивото на класификация на носителя.
(2) Регистрирането, маркирането, контролът и унищожаването на материалните носители за многократен запис на класифицирана
информация се извършват по реда на глава
пета, раздел ХII от ППЗЗКИ.
(3) Съхраняването и периодичният контрол
на носителите по чл. 51, ал. 2 се извършват
в съответствие с утвърдените процедури за
сигурност на КИС.
Ч л. 52. Материа ли те и записаната на
хартиен носител информация (пароли, пин,
кодове и др.), осигуряващи достъп до КИС
или ресурси на КИС, се класифицират с ниво
на класификация за сигурност на информацията, съответстващо на най-високото ниво
на класификация на информацията, за която
дават достъп в КИС, и се унищожават по ред,
определен в документите по сигурността на
конкретната КИС, а не по реда на ППЗЗКИ.
Чл. 53. (1) Преносими компютърни устройства, предназначени за класифицирана
информация, се маркират като носители на
такава информация и се разглеждат като КИС
или част от КИС.
(2) Пренасянето на устройствата по ал. 1
извън зоните за сигурност се извършва по
реда на ППЗЗКИ.
Раздел V
Комуникационна и криптографска сигурност,
контрамерки по TEMPEST
Чл. 54. (1) Комуникационната сигурност
представлява система от мерки за сигурност,
прилагани с цел защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп
при нейното пренасяне по комуникационни
системи.
(2) Системата от мерки по ал. 1 включва
защита с криптографски методи и средства,
контрамерки по TEMPEST и защита при
пренасяне на информацията в рамките на
зоните за сигурност.
Чл. 55. (1) Комуникационните средства,
организирани за пренос на класифицирана
информация, включително при междусистемна
връзка, трябва да осигуряват механизми за:
1. надеждна и защитена идентификация и
автентификация на изпращача и на получателя на информацията, които да се извършват
преди началото на преноса на информацията;
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2. оси г у ря ва не на конфи ден ц иа л нос т,
интегритет и дост ъпност на пренасяната
информация;
3. потвърждаване получаването на информацията.
(2) Комуникационните средства по ал. 1
се разполагат в зони за сигурност съгласно
наредбата по чл. 78 от ЗЗКИ.
Чл. 56. В КИС не се допуска безжичен
пренос на класифицирана информация, освен
в случаите, когато е защитена с одобрени по
реда на наредбата по чл. 85 от ЗЗКИ криптографски средства.
Чл. 57. За защита на класифицирана информация в КИС се прилагат само криптографски
средства, одобрени по реда на наредбата по
чл. 85 от ЗЗКИ.
Чл. 58. (1) Класифицирана информация от
КИС се пренася по комуникационни системи
извън зоните за сигурност или административни зони, когато е защитена с одобрени по
реда на наредбата по чл. 85 от ЗЗКИ криптографски средства.
(2) Допуска се средата за разпространение
на сигнала от КИС, предназначени за класифицирана информация с ниво „Поверително“
и „Секретно“, да бъде разположена в административна зона при прилагане на чл. 74.
(3) Форма на информация, получена чрез
обработка на класифицирана информация с
одобрени криптографски средства, не представл ява к ласифици рана информаци я по
смисъла на ЗЗКИ.
Чл. 59. (1) Комуникационните и информационните системи, предназначени за класифицирана информация с ниво „Поверително“ и
по-високо, трябва да са осигурени с контрамерки по TEMPEST.
(2) Контрамерките по TEMPEST съответстват на най-високото ниво на класификация
на информацията в КИС.
(3) Контрамерките по TEMPEST включват:
1. определяне на защитеността на работните помещения и съоръжения, в които ще
се разполага техническо оборудване на КИС,
по отношение на затихването на електромагнитните вълни;
2. изпълнение на изискванията към техническото оборудване на КИС по отношение на
максимално допустимите нива на компрометиращи електромагнитни излъчвания;
3. изпълнение на изискванията при разполагане, инсталиране и захранване на КИС;
4. допълнителни мерки съобразно спецификата на конкретната КИС.
Раздел VI
Минимални изисквания за компютърна си
гурност
Чл. 60. Компютърната сигурност представлява система от мерки за сигурност, прилагани с цел осигуряване на конфиденциалност,
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интегритет и достъпност на класифицираната
информация в КИС. Тези мерки за сигурност
се реализират чрез възможностите на техническите и програмните средства на компютърните системи и на специализирани средства.
Чл. 61. (1) Минималните изисквания за
компютърна сигурност на КИС включват:
1. еднозначна идентификация и автентификация на потребителя, които трябва да
предхождат всички останали негови действия
в КИС;
2. контрол на достъпа по преценка – предоставяне на права за достъп до обектите
на КИС на базата на идентификацията на
потребителя или неговата принадлежност
към потребителска група; правата за достъп
се предоставят само от администратора по
сигу рността на конкретната К ИС или от
упълномощени потребители; механизмите за
контрол трябва да осигуряват възможност за
разделяне на потребителите и за достъп до
информацията според принципа „необходимост да се знае“;
3. непрекъснат и синхронизиран по време
запис на събития, свързани със сигурността
на конкретната КИС (одитни записи); записват се действия, свързани с контрола на
достъпа (включително неуспешни опити за
достъп), действия по отношение на обекти и
действия на оторизирани субекти, влияещи
върху сигурността; информацията в одитните записи трябва да осигурява възможност
за установяване на действия на отделните
субекти, свързани със сигурността на КИС;
4. защита на одитните записи, свързани
със сигурността, срещу неоторизиран преглед,
промяна и изтриване;
5. обработка на обекти на конкретната
КИС, така че при следващото им разпределяне към субект той да не може да установи
предишното им съдържание или да получи
права за достъп на използвалите ги преди
това субекти;
6. актуална защита от вредни програмни
средства.
(2) За осигуряване на минималните изисквания за сигурност се реализират програмни и технически механизми, спрямо които
трябва да се осъществява конфигурационен
контрол и които трябва да са защитени от
нерегламентиран достъп.
Раздел VII
Режими за сигурност
Чл. 62. Комуникационните и информационните системи се експлоатират в един или
в няколко от следните режими за сигурност:
1. „С общ достъп“;
2. „С общо ниво“;
3. „С много нива“.
Чл. 63. (1) При работа на КИС в режим за
сигурност „С общ достъп“:

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

1. всички потребители имат разрешение за
достъп до най-високото ниво на класификация
на информацията в КИС;
2. всички потребители са упълномощени да
работят с цялата класифицирана информация.
(2) Компютърната сигурност за КИС по
ал. 1 се осигурява с минималните изисквания за компютърна сигурност, като правата
за достъп до обектите се предоставят само
от администратора по сигурността на конкретната КИС.
(3) При работа на КИС в режим за сигурност „С общ достъп“ цялата информация в
конкретната КИС се защитава като информация с най-високо ниво на класификация,
освен ако е налице гарантиран механизъм
за разпознаване нивото на класификация на
информацията.
Чл. 64. (1) При работа на КИС в режим
за сигурност „С общо ниво“:
1. всички потребители имат разрешение за
достъп до най-високото ниво на класификация
на информацията в КИС;
2. достъпът на потребителите до класифицирана информация, за която те имат разрешение, се осъществява съгласно принципа
„необходимост да се знае“.
(2) Компютърната сигурност за КИС по
ал. 1 се осигурява с минималните изисквания
за компютърна сигурност.
(3) При работа на КИС в режим за сигурност „С общо ниво“ цялата информация в
конкретната КИС се защитава като информация с най-високо ниво на класификация,
освен ако е налице гарантиран механизъм
за разпознаване нивото на класификация на
информацията.
Чл. 65. (1) При работа на КИС в режим за
сигурност „С много нива“:
1. не всички потребители имат разрешение
за достъп до класифицирана информация с
най-високо ниво на класификация;
2. достъпът на потребителите до класифицирана информация, за която те имат разрешение, се осъществява съгласно принципа
„необходимост да се знае“.
(2) Компютърната сигурност за КИС по
ал. 1 се осигурява с минималните изисквания
за компютърна сигурност и прилагане на задължителен контрол на достъп на субектите
до обектите на конкретната КИС.
(3) Задължителният контрол на достъпа
по ал. 2 трябва да осигурява:
1. присвояване на атрибут за сигурност на
всеки субект и обект на конкретната КИС;
сравняването на атрибутите за сигурност на
субектите с атрибутите за сигурност на обектите е основа за решения при осигуряване
на достъпа;
2. изключително упълномощаване на администратора по сигурността на конкретната
КИС за присвояване и изменяне на атрибутите
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за сигурност на субектите на конкретната
КИС по реда, установен в документите по
сигурността на конкретната КИС;
3. упълномощаване на определени потребители да присвояват атрибути за сигурност
на входящи обекти, ако те не са притежавали
такива атрибути;
4. способност да се обозначи класификационното ниво на изходящия от конкретната
КИС обект на базата на неговия атрибут за
сигурност;
5. разпределяне на предварително дефинирани стойности на атрибутите за сигурност на
новосъздадени обекти и съхраняване на атрибутите за сигурност при копиране на обекти;
6. защита на интегритета на атрибутите
за сигурност.
Раздел VIII
Сигурност по време на експлоатацията и
развитието на сертифицирани КИС
Чл. 66. (1) Експлоатацията и развитието на
сертифицирана КИС се извършват в пълно съответствие с установените мерки и процедури
за сигурност и при съблюдаване на условията
за нейното допълнително акредитиране.
(2) Органът по развитие и експлоатация
на КИС, служителят и администраторът по
сигурността на конкретната КИС в рамките на
своите отговорности контролират и оценяват
всички промени в глобалната, локалната и
електронната среда за сигурност на конкретната КИС и предлагат изменение на мерките
и процедурите за сигурност.
(3) Когато промените по ал. 2 налагат
изменение на СИС и/или процедурите за
сигурност, променените СИС и/или процедури за сигурност, както и описанието на
промените по ал. 2 се представят на ОАС,
който утвърждава променените СИС и/или
процедури за сигурност или прави мотивиран
отказ. Промените по ал. 2 не се извършват
преди утвърждаването.
(4) Когато промените по ал. 2 налагат
допълнително акредитиране за сигурност на
конкретната КИС, се започва процедура по
реда на глава трета, раздел II.
(5) Най-малко 6 месеца преди изтичане
срока на валидност на издадения сертификат
за сигурност на конкретната КИС в случаите,
когато е необходимо да се продължи експлоатирането є, заявителят подава до ОАС
заявление за ново акредитиране по реда на
глава трета, раздел I.
(6) В случаите по ал. 5, когато не са настъпили промени на мерките за сигурност
в глобалната, локалната или електронната
среда за сигу рност на конкретната К ИС,
проверката по чл. 18, ал. 1, т. 2 може да не
бъде извършвана.
Чл. 67. По време на експлоатацията и
развитието на КИС:
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1. се извършва проверка на материални
носители за многократен запис на класифицирана информация за наличието на вредни
програмни средства, преди те да бъдат използвани в КИС;
2. се извършва резервиране на системната
и одитната информация, както и на класифицираната информация, ако тя е необходима и
не се съхранява на друг носител; резервните
копия се съхраняват по начин, недопускащ
нерегламентиран достъп до тях;
3. се извършва инсталиране на одобрени
елементи и конфигуриране на КИС само от
оторизирани служители на организационната единица или от доставчика на КИС под
контрола на администратора по сигурността;
4. се извършва внедряване на технически
и програмни средства или на техни версии
само след проверка и тестване за сигурност;
внедряването се извършва след одобрение от
ОРЕ и от ОАС, когато е необходимо допълнително акредитиране на КИС;
5. се организира и извършва сервизна дейност по начин, недопускащ компрометиране
сигурността на КИС;
6. се извършва ремонт на криптографски
средства по реда на наредбата по чл. 85 от
ЗЗКИ;
7. се извършва повторна оценка на контрамерките по TEMPEST в случаите по чл. 22,
ал. 2, т. 5;
8. не се допуска използване на носители
на информация, технически и програмни
средства, които са лична собственост.
Раздел IX
Сигурност на КИС, предназначени за класифи
цирана информация с ниво „Строго секретно“
Чл. 68. К ласифицирана информаци я с
ниво на класификация „Строго секретно“ се
създава, обработва, съхранява и пренася в
КИС, изградени в зона за сигурност, която е
защитена от компрометиращи електромагнитни излъчвания.
Чл. 69. Класифицирана информация с ниво
на класификация „Строго секретно“ не се
пренася по комуникационни системи извън
зоните по чл. 68.
Чл. 70. К ласифицирана информаци я с
класификационно ниво „Строго секретно“
не се обработва с преносими компютърни
устройства.
Чл. 71. Комуникационните и информационните системи, в които се създава, обработва,
съхранява или пренася информация с ниво
на класификация „Строго секретно“, работят в експлоатационен режим за сигурност
„С общо ниво“.
Чл. 72. Не се допуска междусистемна връзка на КИС, предназначени за класифицирана
информация с ниво „Строго секретно“.
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Чл. 73. (1) Материални носители за многократен запис на класифицирана информация,
използвани за съхраняване на информация с
ниво на класификация „Строго секретно“, се
водят в отделен регистър.
(2) Материалните носители за многократен запис на класифицирана информация с
ниво на класификация „Строго секретно“ не
се ремонтират и не подлежат на понижаване
или премахване на нивото им на класификация, а се унищожават по реда на чл. 141
от ППЗЗКИ.
Раздел X
Възможност за заместване на мерките за
компютърна и комуникационна сигурност
Чл. 74. (1) В случай на прекомерни разходи
или при наличие на технологична невъзможност за осъществяване на някои мерки
за компютърна сигурност и/или комуникационна сигурност те могат да се заместят с
мерки от другите видове сигурност на КИС
след съгласуване с ОАС.
(2) Заместващите мерки се предоставят
на ОАС от заявителя за утвърждаване като
неразделна част от СИС след направен анализ
на риска в рамките на процедурите по акредитиране или допълнително акредитиране.
(3) В случаите по ал. 1 се спазват следните
принципи:
1. заместваната мярка за сигурност трябва
да се реализира напълно;
2. качеството и нивото на заместваната
мярка за сигурност трябва да бъдат запазени.
Г л а в а

ш е с т а

СИГУРНОСТ ПРИ СВЪРЗВАНЕ НА КИС
Раздел I
Общи изисквания при свързване на КИС
Чл. 75. (1) Сигурност при свързване на КИС
представлява система от мерки за защита от
нерегламентиран достъп до класифицираната
информация при осъществяване на междусистемна връзка с други системи.
(2) Други системи по ал. 1 могат да бъдат:
1. комуникационните и информационните
системи, сертифицирани за работа с класифицирана информация със същото или с различно ниво на класификация на информацията;
2. информационни системи от затворен тип;
3. системи с публичен достъп, като интернет и други подобни.
Чл. 76. (1) Ръководителите на организационните единици вземат решение за необходимостта от осъществяване на междусистемна
връзка.
(2) Решението по ал. 1 трябва да бъде взето
след отчитане на специфичните рискове за
сигурността на системата, произтичащи от
междусистемната връзка.
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Чл. 77. (1) За всяка междусистемна връзка
на КИС с други системи, между ръководителите на организационни единици, в чиято
отговорност са системите, се сключва споразумение.
(2) В органите на държавната власт, в които
са обособени повече от една организационна
единица, вместо споразумение може да се
издаде заповед на съответния компетентен
държавен орган.
(3) При междусистемна връзка на КИС с
други системи, които са в отговорността на
една организационна единица, вместо споразумение се издава заповед на ръководителя є.
(4) При междусистемна връзка на КИС,
предназначени за работа с класифицирана
информация с ниво на класификация „За
служебно ползване“, с публична мрежа като
интернет споразумение по ал. 1 не се сключва.
Чл. 78. (1) В споразумението или в заповедта по чл. 77 се посочват минимум:
1. границите на всяка от системите;
2. лицата по чл. 92, ал. 1, т. 2, когато е
приложимо;
3. типът на информацията и/или информационните услуги, които всяка от страните
ще получава и/или предоставя;
4. нивото на класификация на информацията, която всяка от страните ще получава
и/или предоставя;
5. изискванията за осигуряване на конфиденциалност, интегритет и достъпност на
информацията и услугите, които се получават
и/или предоставят;
6. разпределението на отговорностите по
въпроси на сигурността на информацията и
услугите, които се получават и/или предоставят;
7. редът за уведомяване и взаимодействие
при инциденти, както и длъжностните лица
за контакт по въпроси, свързани със сигурността на всяка от системите;
8. съществуващи връзки с други системи,
ако има такива, и техните параметри;
9. редът за предварително уведомяване
при решение за реализация на нова връзка
на свързаните системи;
10. редът за уведомяване и взаимодействие при прекратяване на експлоатацията на
връзката;
11. параметрите за техническа и програмна
съвместимост на средствата, осигуряващи
свързаността, и на механизмите за защита
на границата;
12. типът и форматът на обменяната информация при възникване на инцидент в
сигурността на всяка от системите.
(2) Споразумението или заповедта по ал. 1
се предоставя на ОАС в съответствие с етапите за акредитиране по чл. 16, ал. 2 или по
чл. 29, ал. 2.
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Раздел II
Минимални изисквания към механизмите за
защита на границата
Чл. 79. За всяка КИС, участваща в междусистемна връзка, се планират и внедряват
механизми за защита на нейната граница.
Чл. 80. Механизмите за защита на границата трябва да осигуряват:
1. предоставяне само на услуги и преминаване само на потоци от информация,
които са необходими за постигане на целите
на свързването – принцип на минималност;
2. предоставяне само на необходимите
привилегии и разрешения за изпълнение на
задачите и функциите на процесите, които са
част от междусистемната връзка – принцип
на най-малко привилегии;
3. възпрепятстване на всякакви дейности
и информационни потоци, които не са част
от междусистемната връзка;
4. защита, реализирана в различни компоненти от архитектурата на междусистемната
връзка, с цел недопускане само една линия
на защита – принцип на защита в дълбочина;
5. гарантиран механизъм за предотвратяване на пренос на информация с по-високо
ниво на класификация към свързана система
с по-ниско ниво на класификация.
Чл. 81. (1) Компонентите за защита на
границата са програмни и/или технически
средства, реализиращи механизмите за защита
на границата на КИС. Реализацията на даден
механизъм за защита на границата може да
изисква комбинация от множество компоненти
за защита, както и един компонент може да
участва в различни механизми за защита на
границата.
(2) Устройствата за защита на границата
са специализирани компоненти, които се инсталират на границите на КИС, определени
в споразумението или в заповедта по чл. 77
(защитни стени, устройства за откриване и/
или за противодействие на проникване, регулатори на информационни потоци и др.).
Чл. 82. Чрез компонентите по чл. 81 трябва
да се осигури:
1. еднозначна идентификация и автентификация на потребителите, услугите и процесите,
участващи в междусистемна връзка;
2. контрол на достъпа на потребителите,
устройствата и процесите, участващи в междусистемна връзка; достъпът до класифицирана
информация и/или до услуги, предоставящи
достъп до такава информация от потребители,
устройства и процеси, принадлежащи към
свързаните КИС, се извършва през предназначени за целта компоненти от механизма за
защита на границата, непозволяващи достъпът
да е директен;
3. конфиденциалност, интегритет и достъпност на пренасяната класифицирана информация;
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4. автентичност на пренасяната информация и/или на предоставяните информационни
услуги, където това е необходимо;
5. възможност за установяване на извършено
действие или възникнало събитие, свързани
със сигурността на КИС и класифицираната
информация в нея, по начин, недопускащ тяхното отричане;
6. непрекъснатост на реализираните от тях
услуги за сигурност;
7. защита на пренасяната информаци я
от вредни програмни средства; в случай че
тя е криптографски защитена, проверката
за вредни програмни средства се извършва
непосредствено след премахване на криптографската защита;
8. времево синхронизирани записи на събития, свързани със сигурността на реализираните
услуги за системите, участващи в междусистемната връзка; информацията в одитните записи
трябва да осигурява възможност за установяване
на обстоятелства, свързани с компрометиране
сигурността на КИС;
9. защита на одитните записи, свързани
със сигурността, срещу неоторизиран преглед,
промяна и изтриване;
10. задействане на подходящи блокировки
при невъзможност за изпълнение на предвидената защита на класифицираната информация.
Чл. 83. Достъпът до управлението на всички
компоненти за защита на границата трябва
да бъде обект на надеждна идентификация и
автентификация.
Чл. 84. През периода на експлоатация
на междусистемната връзка механизмите за
защита трябва да бъдат контролирани за правилното функциониране на компонентите им,
което включва:
1. възлагане на отговорности по контрола;
2. обучение на персонала, отговорен за
контрола;
3. периодично тестване за коректна работа;
4. документиране на проверките;
5. конфигурационен контрол върху механизмите за защита на междусистемната връзка
и на системите за отчитане на работата им;
6. непрекъснато управление на риска.
Раздел III
Планиране, одобряване и въвеждане в експло
атация на механизми за защита на границата
при междусистемна връзка
Чл. 85. (1) Планирането и одобряването
на механизмите за защита на границата се
извършват в рамките на процедурата по акредитиране на всяка КИС, участваща в междусистемна връзка.
(2) В етапа на планирането по ал. 1 ОРЕ:
1. взаимодейства с ОАС за уточняване на
изискванията за сигурност към механизмите
за защита на границата;
2. извършва подбор на подходящи механизми за защита на границата на конкретната КИС
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при отчитане на резултатите от извършения
анализ на риска.
Чл. 86. В съответствие с етапите за акредитиране по чл. 16, ал. 2 или по чл. 29, ал. 2
ОРЕ изпраща до ОАС:
1. подробно описание и схеми на логическата и физическа архитектура на реализиране
на механизмите за защита на границата;
2. подробно описание на форматите на
входящите и изходящите данни от и към механизмите за защита на границата;
3. описание на предвижданите компоненти
за защита на границата и техническа документация на същите;
4. подробно описание на предвижданите
настройки и режими на работа на компонентите за защита на границата за конкретната
реализация на КИС;
5. описание на начините за сигнализация,
когато не се реализират механизмите за защита,
както и блокировките, които се задействат в
такива случаи.
Чл. 87. В процеса на одобряване на механизми за защита на границата ОАС извършва:
1. проверка на пълнотата на документацията
по чл. 86;
2. проверка за съответствие на избраните
механизми за сигурност и реализиращите ги
компоненти и устройства с минималните изисквания по раздел II;
3. определяне на контрамерките по TEMPEST.
Чл. 88. За извършване на дейностите по
чл. 87 ОАС може да изиска от ОРЕ допълнителна информация, необходима за одобряването.
Чл. 89. (1) За всеки одобрен механизъм за
защита на границата на съответната КИС ОАС
уведомява писмено заявителя.
(2) В документа по ал. 1 се включват:
1. описание на одобрения механизъм за
защита на границата;
2. списък на компонентите му;
3. условия за валидност на одобрението.
Чл. 90. Условията по чл. 89, ал. 2, т. 3 се
включват в документа по чл. 32, ал. 1, т. 1.
Чл. 91. При установяване на неспособност на
одобрения механизъм да осигури необходимото
ниво на защита на класифицираната информация ОАС уведомява заявителя за предприемане
на необходимите действия.
Раздел IV
Изисквания за сигурност при осъществяване
на междусистемна връзка към информацион
ни системи от затворен тип и към системи с
публичен достъп
Чл. 92. (1) Информационна система от затворен тип, участваща в междусистемна връзка
с КИС, трябва:
1. да не предоставя публичен достъп и да
не е свързана към публични мрежи;
2. да има определени лица, в чиято отговорност е експлоатирането, развитието, управлението и сигурността на системата, както и
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разпределение на отговорностите, когато системата обхваща повече от една организация;
3. да има документално установени правила
за:
а) достъп до електронната среда в системата – след еднозначна идентификация и автентификация на потребителя;
б) предоставяне на достъп до системата;
достъпът се предоставя само от определена
категория потребители;
в) запис на събития и възможност за изучаване на одитните записи, свързани с успешни
и неуспешни опити за достъп от всички категории потребители;
г) защита от вредни програмни средства.
(2) Разпределението на отговорностите
по ал. 1, т. 2, както и правилата по ал. 1, т. 3
трябва да са включени в споразумението или
в заповедта по чл. 77.
Чл. 93. Междусистемна връзка на КИС към
системи с публичен достъп като интернет или
други подобни се реализира посредством доставчик на услугата – при сключен договор за
осигуряване на достъпност, качество и защита
на предоставяната услуга.
Г л а в а

с е д м а

РЕД ЗА ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ НА КИС
Чл. 94. (1) Отнемането на сертификата по
чл. 93 от ЗЗКИ се извършва с акт по образец
съгласно приложение № 2.
(2) Органът по акредитиране на сигурността на КИС уведомява съответната организационна единица, като изпраща екземпляр от
отнемането на сертификата за сигурност на
конкретната КИС.
(3) След получаване на акта по отнемане
на сертификата ръководителят на организационната единица незабавно предприема мерки
за прекратяване на дейността по създаване,
обработване, съхраняване и пренасяне на класифицирана информация по тази КИС.
Чл. 95. (1) При наличие на основание по
чл. 93, ал. 2, т. 1 от ЗЗКИ действието на сертификата за конкретната КИС се прекратява
автоматично без издаване на писмен акт.
(2) При наличие на основание по чл. 93, ал. 2,
т. 2, 3 и 4 от ЗЗКИ за прекратяване действието
на издаден сертификат по чл. 14, т. 2 от ЗЗКИ:
1. заявителят подава до ОАС заявление за
прекратяване на издадения сертификат, изготвено от ОРЕ и съгласувано със служителя
по сигурността на информацията, в което се
посочват основанието за прекратяване действието на сертификата и предприетите мерки
за защита на класифицираната информация,
обработвана в конкретната КИС;
2. в случаите на промяна на нивото на
класификация по чл. 93, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ
заявителят подава и заявление за започване на
процедура по акредитиране по чл. 15;
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3. органът по акредитиране на сигурността
на КИС уведомява органа по прекия контрол за
подаденото заявление за прекратяване действието на сертификата с изключение на случаите,
в които основание за прекратяване е промяна
на нивото на класификация към по-високо;
4. органът по прекия контрол извършва проверка и уведомява ОАС за резултатите от нея.
(3) Въз основа на данните от заявлението
и/или резултатите от извършената проверка по
ал. 2, т. 4 ОАС взема решение за прекратяване
действието на сертификата за сигурност с акт
по образец съгласно приложение № 3.
(4) Органът по акредитиране на сигурността
на КИС уведомява заявителя, като изпраща
екземпляр от акта за прекратяване на действието на сертификата за сигурност.
(5) В случаите по ал. 2, т. 2, когато нивото
на класификация на КИС се променя към пониско и не са настъпили промени на мерките
за сигурност в глобалната, локалната или
електронната среда за сигурност на конкретната КИС, проверката по чл. 18, ал. 1, т. 2 не
се извършва.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Комуникационна система“ е съвкупност от взаимносвързани комуникационни
средства, криптографски средства и среда за
разпространение на сигнала, предоставящи
комуникационен ресурс на КИС.
2. „Заплаха към КИС“ е възможност за случаен или целенасочен нерегламентиран достъп
до класифицираната информация.
3. „Уязвимост на КИС“ е слабост в системата
от мерки за сигурност или в контрола за тяхното
изпълнение, които могат да доведат до компрометиране или да улеснят компрометирането
на сигурността на КИС. Уязвимостта може да
бъде пропуск или да се дължи на недостатъчно
ефективен надзор, недобра комплектованост
и устойчивост на работата на КИС или на
неефективна физическа защита. Уязвимостта
може да бъде от техническо, програмно, технологично или процедурно естество.
4. „Риск за КИС“ е възможността определена заплаха да използва уязвимите места на
КИС и да компрометира в определена степен
нейната сигурност.
5. „Ресурси на КИС“ са използваните в нея
технически и програмни средства и техните
характеристики, потребителската и системната
информация на КИС.
6. „Обект на КИС“ (или само „обект“) е
пасивен елемент на КИС, който съдържа или
приема информация.
7. „Субект на КИС“ (или само „субект“) е
активен елемент на КИС (лице, процес или
устройство), който осъществява обмен на информация между обектите или изменение в
състоянието на КИС.
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8. „Атрибути за сигурност“ са уникални
характеристики на обектите и субектите, използвани от механизмите за сигурност при
осигуряване на достъпа на субектите до обектите. За обектите атрибутите за сигурност отразяват нивото на класификация и категорията
на информацията. За субектите атрибутите за
сигурност отразяват разрешението за достъп
до класифицирана информация и категориите
информация, до които имат право на достъп
на основата на принципа „необходимост да
се знае“.
9. „Механизъм за сигурност“ е реализиране
на мярка за сигурност в КИС чрез технически
и програмни средства.
10. „Идентификация на субекта“ е разпознаване на субекта от механизмите за сигурност
на КИС.
11. „Автентификация на субекта“ е процес
на проверка от механизмите за сигурност на
КИС на идентичността на субекта.
12. „Оторизация на субекта“ е даване на
определени права на субекта за изпълнение
на определени действия с ресурсите на КИС.
13. „Конфиденциалност на информацията“
е характеристика на класифицираната информация в КИС, която изисква защитата є от
разкриване от неоторизиран субект.
14. „Интегритет на информацията“ е характеристика на информацията в КИС, която изисква
защитата є от промяна от неоторизиран субект.
15. „Достъпност на информацията“ е характеристика на информацията в КИС, която
изисква осигуряване на гарантиран и своевременен достъп на оторизираните субекти до нея.
16. „Компрометиране на сигурността на
КИС“ е пълна или частична загуба на конфиденциалност, интегритет или достъпност на
информацията в КИС.
17. „Одитен запис“ е запис за събитие, което
има отношение към сигурността на КИС.
18. „Глобална среда за сигурност на КИС“
е средата, в която е разположена КИС и в
която са приложени мерки за физическа, персонална и документална сигурност, които са в
отговорността на служителя по сигурността на
информацията на организационната единица
и са извън контрола на ОРЕ.
19. „Локална среда за сигурност на КИС“ е
средата, в която е разположена КИС и в която
са приложени мерки за физическа, персонална
и документална сигурност, които са в отговорността на ОРЕ.
20. „Електронна среда за сигурност на КИС“
е съвкупността от мерките за сигурност от
областта на компютърната, комуникационната
и криптографската сигурност и контрамерките
по TEMPEST, които са приложени в самата
КИС и са в отговорността на ОРЕ.
21. „Вредни програмни средства“ са програмни средства, изпълнението на които може да
доведе до нарушаване работата на КИС или до
загуба на достъпност, конфиденциалност или
интегритет на информацията.
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22. „Администратор на КИС“ е лице, изпълняващо функциите по системно, приложно,
мрежово или друго администриране в КИС.
23. „Критично от гледна точка на сигурността на КИС оборудване“ е сървърно оборудване,
комуникационни и криптографски средства
от комуникационната система, подсистеми за
управление и друго оборудване, определено от
анализа на риска.
24. „Компонент за защита на границата“ е
техническо или програмно средство, реализиращо една или няколко функции от механизма
за защита на границата.
25. „Методология“ е система от принципи
и средства за организиране и провеждане на
дадена дейност.
26. „Автентичност на информацията“ е
гаранцията, че същата е оригинална и е от
доверен източник.
27. „Жизнен цикъл на КИС“ е целият период на съществуване на КИС, който включва
концепция, планиране, разработка, развитие,
тестване, въвеждане, функциониране, поддръжка и извеждане от експлоатация.
28. „Приемане на риска“ е решение за приемане на съществуването на остатъчен риск.
29. „Акредитиране на КИС“ е процес, водещ
до издаване от ОАС на сертификат за сигурност
в уверение на това, че дадена КИС е одобрена
да функционира в конкретната среда на експлоатация и при приемливо ниво на риска,
въз основа на приложен одобрен комплекс от
мерки за сигурност.
30. „Сертифицирана КИС“ е комуникационна
и информационна система, която е преминала
през процедура по акредитиране и е получила
сертификат за сигурност, издаден от ОАС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За процедурите по акредитиране, които
към момента на влизането в сила на наредбата
не са завършили, се прилага тази наредба.
§ 3. Издадените до влизането в сила на
наредбата сертификати за сигурност на автоматизирани информационни системи или мрежи
или на комуникационни и информационни
системи се считат за валидни до изтичане на
сроковете им.
§ 4. Срокът по чл. 21, т. 6, буква „г“ за
действащи сертификати за сигурност на автоматизирани информационни системи или
мрежи или на комуникационни и информационни системи започва да тече от датата на
влизането в сила на наредбата.
§ 5. Издадените до влизането в сила на наредбата свидетелства за обучение на служители по
сигурността на АИС или мрежи за преминато
обучение в ОАС в областта на защитата на
класифицирана информация, която се създава,
обработва, съхранява и пренася в АИС или в
мрежи, се считат за валидни.
§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 90,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация.
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Приложение № 1
към чл. 20, ал. 1
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ
НА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
№ ......................
На основание чл. 14, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация и чл. 3,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за сигурност на комуникационните и информационните системи и
резултатите от извършена комплексна оценка
на сигурността Специализирана дирекция
„Информационна сигурност“ издава настоящия
сертификат за сигурност на ......................................
.........................................................................................,
(наименование на комуникационната и информационна система (КИС)

изградена за нуждите на ...........................................
..........................................................................................

(наименование на организационната единица –
заявител)

Настоящият сертификат удостоверява, че в
посочената по-горе
........................................................................................
(КИС)

може да се създава, обработва, ползва, съхранява и обменя класифицирана информация в
електронна форма с ниво на класификация за
сигурност до ..................................................................
............................................................... включително.
Срок на валидност до ......................................
........................................................................................
…………………………….

(дата на издаване)

……………………………
(място на издаване)

Подпис: ..……………………..
Печат:
………………………………….......
(фамилия)
Приложение № 2
към чл. 94, ал. 1

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
О Т Н Е М А Н Е Н А С Е Р Т ИФИ К АТ З А
СИГУРНОСТ НА КОМУНИКАЦИОННА
И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
№ ...........................................
На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за
защита на класифицираната информация и
чл. 94, ал. 1 от Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи,
поради констатирани системни нарушения на
изискванията за сигурност на класифицираната
информация, създавана, обработвана, ползвана,
съхранявана или обменяна в комуникационната
и информационната система (КИС), Специализирана дирекция „Информационна сигур-
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ност“ отнема издаден сертификат за сигурност
№ ............... на ...............................................................,
(наименование на КИС)

изградена за нуждите на ...........................................
........................................................................................
(наименование на организационната единица –
заявител)
Отнемането не подлежи на обжалване по
съдебен ред.
Отнемането може да бъде оспорено по реда
на глава пета, раздел V от ЗЗКИ пред Държавната комисия по сигурността на информацията
в 7-дневен срок от уведомяването на организационната единица.
Екземпляр от отнемането да се връчи на
ръководителя на организационната единица.
……………………………. 	
(дата на издаване)

……………………………

(място на издаване)

Подпис: ………………..……..
Печат:
…………………………..……….....
(фамилия)

Приложение № 3
към чл. 95, ал. 3
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
ЗА СИГУРНОСТ НА КИС
№ ...........................................
На основание чл. 93, ал. 2, т. ……... от Закона
за защита на класифицираната информация и
чл. 95, ал. 3 от Наредбата за сигурността на
комуникационните и информационните системи, поради ……... (премахване или промяна
на нивото на класификация на информацията,
която се създава, обработва, ползва, съхранява
или обменя; прекратяване експлоатацията на
комуникационната и информационната система
(КИС); закриване на организационната единица
без правоприемник) Специализирана дирекция „Информационна сигурност“ прекратява
действието на издаден сертификат за сигурност
№ ............... на ...............................................................,
(наименование на КИС)

изградена за нуждите на ........................................
........................................................................................
(наименование на организационната единица –
заявител)

Прекратяването не подлежи на обжалване
по съдебен ред.
Прекратяването може да бъде оспорено по
реда на глава пета, раздел V от ЗЗКИ пред
Държавната комисия по сигурността на информацията в 7-дневен срок от уведомяването
на организационната единица.
Екземпляр от прекратяването да се връчи
на ръководителя на организационната единица.
……………………………. 	
(дата на издаване)

……………………………

(място на издаване)

Подпис: ………………..……..
Печат:
………………………………….......
(фамилия)
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Приложение № 4
към чл. 3, ал. 2, т. 8

от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5,
93 и 101 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 2 след думите „Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ се добавя „и на Изпълнителна агенция
„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
б) алинея 5 се отменя;
в) създава се нова ал. 7:
„(7) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжности в
областта на летателната експлоатация, лицензиране на авиационния персонал и летателна
годност на гражданските въздухоплавателни
средства по чл. 7, ал. 6 – 8 от Наредбата за
прилагане на Класификатора на длъжностите
в администрацията, както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива
длъжности, може да надвишават с до 60 на
сто максималния размер на основната месечна
заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 8.
2. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „чл. 11, ал. 1, т. 4“ се
заменят с „чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5“;
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 25а:
а) в ал. 2, в началото се добавя „В случаите
по ал. 1“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Допълнителното възнаграждение по
чл. 19, т. 6 за изпълнението и/или управлението
на проекти и програми, по които съответната
администрация е изпълнител, се определя от
органа по назначаването/работодателя в рамките на средствата по проекта или програмата.“
4. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ
№ .................
На основание чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредбата за сигурността на комуникационните и
информационните системи Специализирана
дирекция „Информационна сигурност“ издава
настоящото свидетелство
на ..................................................................................
.......................................................................................,
(трите имена на лицето)

определен за служител по сигурността на КИС
в ………….....................................................................,
(организационна единица)

в уверение на това, че същият е преминал
успешно курс на обучение по задължителните
общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи (КИС).
Обучението е проведено от Органа по акредитиране на сигурността на КИС.
……………………………. 	
Подпис: ………………...……..
(дата на издаване)
Печат:
……………………………
…………………………...……….....
(място на издаване)
1970
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(фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени
Нива
Длъж- Наименование на
Основни месечни заплати по нива и степени в левове
на ос- ностни длъжностните нива
1
2
3
4
новните нива
по КДА
мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- максимесечни
по
мална мална мална мална мална мална мална мална
заплати КДА
1

2

3

4

5

6

7

1

1

Ръководно ниво 1

2

2

Ръководно ниво 2

3

3

Ръководно ниво 3А

1100

4

3

Ръководно ниво 3Б

1000

5

3

Ръководно ниво 3В

900

8

9

10

11

1500

3500

1600

1300

3300

1400

4600

1700

4900

1800

5400

4300

1500

4700

1600

5200

3200

1200

4100

1300

4450

1400

4900

3100

1100

4000

1200

4300

1300

4800

3000

1000

3850

1100

4200

1200

4700
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Нива
Длъж- Наименование на
Основни месечни заплати по нива и степени в левове
на ос- ностни длъжностните нива
1
2
3
4
новните нива
по КДА
мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- максимесечни
по
мална мална мална мална мална мална мална мална
заплати КДА
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

4

Ръководно ниво 4А

800

2900

900

3700

1000

4100

1100

4600

7

4

Ръководно ниво 4Б

770

2800

850

3600

950

4000

1050

4450

8

5

Ръководно ниво 5А

750

2700

800

3500

900

3850

1000

4300

9

5

Ръководно ниво 5Б

740

2600

780

3400

880

3700

980

4200

10

5

Експертно ниво 1А

730

2500

770

3250

870

3600

970

4100

11

5

Експертно ниво 1Б

720

2400

760

3100

860

3500

960

3950

12

6

Ръководно ниво 6А

700

2300

750

3000

850

3400

950

3850

13

6

Ръководно ниво 6Б

680

2200

730

2900

830

3250

930

3700

14

6

Експертно ниво 2

660

2100

710

2800

810

3200

910

3600

15

7

Ръководно ниво 7А

650

2050

700

2750

800

3100

900

3500

16

7

Ръководно ниво 7Б

630

2000

680

2700

780

3050

880

3400

17

7

Експертно ниво 3

620

1950

660

2650

760

3000

860

3350

18

8

Ръководно ниво 8

615

1900

650

2600

750

2950

850

3300

19

8

Експертно ниво 4

610

1850

620

2500

720

2900

820

3250

20

9

Експертно ниво 5

610

1800

610

2450

700

2800

800

3200

21

10

Експертно ниво 6

610

1700

610

2350

610

2700

700

3100

22

11

Експертно ниво 7

610

1600

610

2200

610

2600

650

2950

23

11

Ниво специалист 1

610

1200

610

1600

610

1800

620

2050

24

12

Ниво стажант

610

1100

610

1450

610

1600

610

1900

25

12

Ниво специалист 2

610

1050

610

1400

610

1550

610

1750

26

13

Ниво специалист 3

610

1000

610

1300

610

1500

610

1600

27

13

Ниво сътрудник

610

900

610

1200

610

1400

610

1500

28

14

Ниво изпълнител

610

850

610

1150

610

1300

610

1450

“
§ 2. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82,
84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60,
71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14,
33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г.,
бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г., бр. 44
и 85 от 2017 г. и бр. 5, 23 и 93 от 2019 г.), в
чл. 5, ал. 9 се създава изречение второ: „Индивидуалните основни месечни заплати на
заместник-председателите на Националния
борд за разследване на произшествията във
въздушния, водния и железопътния транспорт
се определят от Съвета за административна
реформа.“
§ 3. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с
Постановление № 115 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от
2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г.,
бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от

2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от
2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г.
и бр. 2 от 2017 г.), се създава чл. 15а:
„Чл. 15а. За покриване на разходите на
командированите лица в чужбина при изпълнението на проекти и програми по чл. 21,
ал. 4 от Закона за държавния служител, по
които съответната администрация е изпълнител, могат да се изплащат дневни и/или
квартирни пари (включително като обща сума)
в размерите съгласно условията и в рамките
на средствата по проекта или програмата.
В тези случаи редът за отчетност и контрол
се определя от ръководителя на ведомството.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-1
от 18 февруари 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(ДВ, бр. 7 от 2020 г.)
Днес, 18.02.2020 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна, на
основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 168 ал. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 271, т. 1 числото „266“ се заменя
с „269“.
§ 3. В чл. 285 ал. 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на определени оперативни интервенции от областта на медицинска
специалност „Офталмология“ изпълнителите на
БМП задължително правят видеозапис чрез оперативния микроскоп. Записът се съхранява от
лечебното заведение. За определени оперативни
интервенции се генерира QR код, който се прилага
към медицинската документация и е достъпен за
контролните органи на НЗОК/РЗОК.“
§ 4. В чл. 312 думите „три месеца“ се заменят с „пет до седем месеца“.
§ 5. В чл. 329, ал. 2 думата „едновременно“
се заличава.
§ 6. В чл. 331 ал. 6 се изменя така:
„(6) Заплащането по ал. 5 се извършва при задължително подаване на информация за елементите на верификационния код ((Data Matrix) – в
случай на налична информация за него, а именно – продуктов код; партиден номер; „годен до
…“; сериен номер) към приложените лекарствени
продукти и формирани, използвани или неизползваеми остатъци от лекарствени продукти, а в
случаите, когато верификационен код липсва, се
подава партиден номер.“
§ 7. В чл. 338 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в таблицата числото на ред „84.1“
се изменя с „84“.
2. В ал. 1 в таблицата числото на ред „84.2“
се заличава, като думите в колони „Номенклатура“, „Обем (бр.)“ и „Цена (лв.)“ се изписват в
шрифт „италик“:
3. В ал. 1 в таблицата на ред „119“ в колона „Цена (лв.)“ числото „13 500“ се заменя
с „16 500“; на ред „Оперативни процедури при
комплексни сърдечни малформации с много голям
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обем и сложност в условия на екстракорпорално
кръвообращение, при лица под 18 години“ в колона
„Цена (лв.)“ числото „15 900“ се заменя с „16 500“.
4. В ал. 1 в таблицата на ред „120.1“ в колона „Цена (лв.)“ числото „13 500“ се заменя със
„17 500“; на ред „За лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция,
при лица под 18 години“, в „Цена (лв.)“ числото
„15 900“ се заменя със „17 500“.
5. Създава се ал. 20:
„(20) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на лечебно заведение, изпълнител на
БМП, за КП № 89.3 не повече от 15 % от общия
брой преминали ЗОЛ по КП № 89.1 в същото лечебно заведение.“
§ 8. В чл. 339 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният чл. 339 става ал. 1.
2. В таблицата на ред „03“ в колона „Обем
(бр.)“ се записва числото „159 157“, а в колона
„Цена (лв.)“ се записва числото „426“.
3. В таблицата редове „03.1“ и „03.2“ се заличават.
4. Създава се ал. 2:
„(2) За КПр № 3 НЗОК заплаща цена 720 лв. за
не повече от 30 % от общия отчетен брой случаи
по КПр № 3 от съответното лечебно заведение
за болнична помощ, изпълнител на тази КПр през
2019 г., но не повече от отчетените месечно случаи през 2019 г., в рамките на месечното разпределение през 2020 г.“
§ 9. В чл. 347 се създава ал. 5:
„(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за лечението на едно ЗОЛ по КП № 89.3
не повече от един път за една календарна година.
При необходимост от повторна хоспитализация
по същата КП НЗОК заплаща на лечебното заведение по цената, определена за КП № 89.1.“
§ 10. В чл. 351 се създава ал. 14:
„(14) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща за лечение на едно и също ЗОЛ по КП
№ 89.3 и по КП № 89.1 в рамките на един отчетен период.“
§ 11. В чл. 352, ал. 1, т. 7 след думите „Спешна медицина“ се добавя „(по ред и условия, определени от НС на НЗОК и УС на БЛС)“.
§ 12. В чл. 368, ал. 12 думите „или 64 % към
36 %“ се заличават.
§ 13. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В КП № 1 „Стационарни грижи при бре
менност с повишен риск“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
2. В КП № 2 „Пренатална инвазивна диаг
ностика на бременността и интензивни грижи
при бременост с реализиран риск“:
В част „Кодове на основни процедури по
МКБ-9 КМ“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац
трети „Една от трите диагностични процедури
задължително е образно изследване“ се заличава.
3. В КП № 3 „Оперативни процедури за за
държане на бременност“:
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В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
4. В КП № 4 „Преждевременно прекъсване
на бремеността“:
В част КП № 4.2. „При прекъсване н бре
менността над 13 гест. с.“, в част „Кодове на
основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични
процедури задължително е образно изследване“
се заличава.
5. В КП № 5 „Раждане“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
6. В КП № 43 „Бронхоскопски процедури с
неголям обем и сложност в пулмологията“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“ след думите „-лекар със специалност
анестезиология и интензивно лечение“ се добавя
„(само за лечение на лица до 18-годишна възраст)“.
7. В КП № 48 „Диагностика и лечение на
бронхопневмония в детска възраст“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2.
„Задължителни звена, медицинска апаратура и
оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията
на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 1 след думата „патология“ се добавя „на територията на областта“.
8. В КП № 50 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза“:
8.1. В КП № 50.1 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при
лица над 18 години“:
1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 5 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 4 дни“.
2. В т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“:
2.1. В т. 2. „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични
на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 3
след думата „патология“ се добавя „на територията на областта“.
2.2. В т. 4 „Допълнителни изисквания за
изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека“ думите „4.2 За Трансфонтанелна ехография – лекар със специалност по неонатология
или детска неврология (съгласно медицински
стандарт „Неонатология“)“ се заличават.
8.2. В КП № 50.2 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при
лица под 18 години“:
1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 5 дни “ се заменят с „Минимален болничен престой – 4 дни“.
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2. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 2.
„Задължителни звена, медицинска апаратура и
оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията
на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 3 след думата „патология“ се добавя „на територията на областта“.
9. В КП № 51 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“:
9.1. В КП № 51.1 „Диагностика и лечение
на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“, в
част „Протокол за тромболитична терапия при
остро настъпили исхемични мозъчни инсулти
(ИМИ) с тъканен плазминогенен активатор“, в
таблица „Противопоказания“, в т. 4 „Повишен
риск от кървене“, в четвърто тире думите „- пациенти на антикоагулантно лечение с INR от
1.5 до 1.7“ се заменят с „- пациенти на антикоагулантно лечение с INR над 1.7“, а думите „6.
Кръвна захар под 2,7 ммол/л“ се заменят с „6.
Кръвна захар под 2,7 ммол/л или над 21.2 ммол/л“.
9.2. В КП № 51.2 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално
лечение“:
1. В част „Кодове на основни процедури“,
под таблицата, в „Изискване:“, втори абзац, изречение второ „Първата се провежда при приема на пациента, но не по-късно до един час от
началото на инсулта.“ се заменя с „Първата се
провежда при приема на пациента, но не по-късно
до първия час от приема.“
2. В част „Протокол за провеждане на интраартериална тромболиза“, в таблица „Противопоказания“, в „5. Повишен риск от кървене“, трета
звезда, думите „пациенти на антикоагулантно
лечение с INR от 1.5 до 1.7“ се заменят с „пациенти на антикоагулантно лечение с INR над 1.7“.
3. В част „Протокол за интраартерилна
тромболитична терапия с тъканен плазминогенен активатор“:
3.1. Думите „Протокол за интраартерилна
тромболитична терапия с тъканен плазминогенен активатор“ се заменят с „Протокол за интраартерилна тромболиза/механична тромбектомия/тромбаспирация“.
3.2. В част „Поведение“ се създава нова т. 2
със следното съдържание „Механична тромбектомия/тромбаспирация“, а досега съществуващите т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
3.3. След таблица „Поведение“ под думите
„Приложен медикамент общо ……. мг“ се добавя
„Край на процедурата ……“.
10. В КП № 52 „Диагностика и лечение на
паренхимен мозъчен кръвоизлив“:
В КП № 52.1 „Диагностика и лечение на
паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над
18 години“, в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“
думите „4. Допълнителни изисквания за изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека:
4.1. Трансфонтанелна ехография – лекар със
специалност по неонатология или детска невро-
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логия (съгласно медицински стандарт по „Неонатология“)“ се заличават.
11. В КП № 53 „Диагностика и лечение на
субарахноиден кръвоизлив“:
В КП № 53.1 „Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 годи
ни“ в т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 4
„Допълнителни изисквания за изпълнение на
алгоритъма на клиничната пътека:“ думите в
т. 4.3 „Трансфонтанелна ехография – лекар със
специалност по неонатология или детска неврология (съгласно медицински стандарт по „Неонатология“)“ се заличават.
12. В КП № 54 „Диагностика и специфично
лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре)“:
1. В КП № 54.1 „Диагностика и специфично
лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18
години“, т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 1 „Индикации за хоспитализация“, под думите „• остра форма на синдром
на Guillain-Barre“ се добавя „хронична форма на
синдром на Guillain-Barre след неуспех на кортикостероидната терапия“.
2. В КП № 54.2 „Диагностика и специфично
лечение на остра и хронична демиелинизира
ща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под
18 години“, т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 1 „Индикации за хоспитализация“, под думите „• остра форма на синдром
на Guillain-Barre“ се добавя „хронична форма на
синдром на Guillain-Barre след неуспех на кортикостероидната терапия“.
13. В КП № 62 „Диагностика и лечение на
епилепсия и епилептични пристъпи“:
В КП № 62.1 „Диагностика и лечение на
епилепсия и епилептични пристъпи при лица
над 18 години“ в т. I. „Условия за сключване на
договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 4 „Допълнителни изисквания за изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека“:
1. В т. 4.2 думите „детски невролог“ се заличават.
2. В т. 4.3 думите „детски невролог“ и изречението „За трансфонтанелна ехография – лекар със специалност неонатология или детска
неврология.“ се заличават.
14. В КП № 80 „Лечение на заболявания на
хипофизата и надбъбрека“:
В КП № 80.2 „Лечение на заболявания на хи
пофизата и надбъбрека при лица под 18 години“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на клиничната пътека“:
1. В абзац първи след думата „Педиатрия“ се
поставя запетая и се добавя „както и от обхвата
на медицинската специалност „Ендокринология и
болести на обмяната“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.
2. В т. 1 „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение,
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изпълнител на болнична помощ“, в таблицата
„Задължително звено/медицинска апаратура“,
в т. 1 след думата „ендокринология“ се добавя
„или клиника/отделение по ендокринология“.
3. В т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“, в първо тире
след думата „жлеза“ се добавя „или в клиника/
отделение по ендокринология III ниво – четирима
лекари с призната специалност по ендокринология, поне двама – с квалификация за ехография на
щитовидна жлеза“.
15. В КП № 82 „Диагностика на лица с ме
таболитни нарушения“:
В КП № 82.2 „Диагностика на лица с мета
болитни нарушения при лица под 18 години“,
в част „Б. ПРИ ДЕЦА ДО 28 ДЕН“, в т. II.
„Индикации за хоспитализация и лечение“, в
т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“, в частта „Лечение“, в абзац втори думите „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на
Гоше се отчита като „Парентерална инфузия на
лекарствени продукти по терапевтична схема“,
с бланка № … като отчитането на приложените
лекарствени средства се извършва по установения ред.“ се заменят с „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита с
АПр № 33 – „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“, с бланка
№ 8А, като отчитането на приложените лекарствени средства се извършва по установения ред.“
16. В КП № 83 „Лечение на лица с метабо
литни нарушения“:
В КП № 83.2 „Лечение на лица с метаболит
ни нарушения при лица под 18 години“ в част
„Б. ПРИ ДЕЦА ДО 28 ДЕН“, т. II. „Индикации
за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“, в частта „Лечение“,
в абзац втори думите „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита като „Парентерална инфузия на лекарствени
продукти по терапевтична схема“, с бланка № …
като отчитането на приложените лекарствени
средства се извършва по установения ред.“ се
заменят с „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита с АПр № 33
„Парентерална инфузия на лекарствени продукти
по терапевтична схема“, с бланка № 8А, като отчитането на приложените лекарствени средства
се извършва по установения ред.“
17. В КП № 89 „Диагностика и лечение на сис
темни заболявания на съединителната тъкан“:
1. В КП № 89.1 „Диагностика и лечение на
системни заболявания на съединителната тъ
кан за лица над 18 години“:
1.1. Под заглавието думите „Минимален
болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни“.
1.2. В част „Кодове на основни процедури“,
под таблицата, в „Изискване:“ думите „(една от
които задължително е КАТ (87.41) или МРТ (88.91
или 88.92)“ се заличават.
2. В КП № 89.2 „Диагностика и лечение на
системни заболявания на съединителната тъ
кан за лица под 18 години“:
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2.1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни“.
2.2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблица „Основни терапевтични процедури“, от „Изискване:“ думите „(една от които задължително е КАТ (87.41) или МРТ (88.91 или 88.92)“ се заличават.
3. КП № 89.3 „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан“ е със
следното съдържание:

„КП № 89.3 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СИСТЕМНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН ПРИ ЛИЦА
НАД 18 ГОДИНИ - С УСЛОЖНЕНИЯ
Минимален болничен престой – 4 дни
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Възлест полиартериит и наследствени състояния
М30.0

Възлест полиартериит

М30.1

Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]
Алергичен грануломатозен ангиит
Кръстосан полиангиит-синдром

Други некротизиращи васкулопатии
М31. 1

Тромботична микроангиопатия
Тромботична тромбоцитопенична пурпура

М31.3

Грануломатоза на Wegener
Некротизираща респираторна грануломатоза

М31.4

Синдром на аортната дъга [Takayasu]

М31.8

Други уточнени некротизиращи васкулопатии
Хипокомплементемичен васкулит

Дисеминиран lupus erythematodes
Не включва: lupus erythematodes (дискоиден) (БДУ) (L93.0)
М32.1† Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи
Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на:
• белия дроб (J99.1*)
• бъбреците (N08.5* , N16.4*)
Болест на Libman-Sacks (I39.—*)
Перикардит при дисеминиран lupus erythematodes (I32.8*)
М32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

М33.1

Други дерматомиозити

М34.8

Други форми на системна склероза
Системна склероза с:
• увреждане на белия дроб† (J99.1*)
• миопатия† (G73.7*)

Диагнозите със знак звездичка (*), не могат да се използват като самостоятелни диагнози
(самостоятелен код), а изискват основна диагноза (основен код), обозначена със знак кръстче (†),
която винаги стои на първо място.
Диагноза с МКБ код 32.8 „Други форми на дисеминиран lupus erythematodes“ в тази КП включва
мозъчна форма и трансверзален миелит.
Диагноза с МКБ код 33.1 „Други дерматомиозити“ в тази КП включва засягане на белите дробове
или сърцето.
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КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН И МУСКУЛ
**86.11 БИОПСИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

Биопсия на кожа и подкожна тъкан
30071-00

Биопсия на кожа и подкожна тъкан

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
Изключва:
ангиокардиография - 88.50-88.58
ангиография - 88.40-88.68
**87.41 КАТ НА ГРЪДЕН КОШ
КАТ скениране на гръдния кош
електронна субтракция на гръдния кош
фотоелектричен отговор на гръдния кош
томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

Компютърна томография на гръден кош
Компютърна томография на гръден кош
Включва:

кост
гръдна стена
бял дроб
медиастинум
плевра

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])
при сканиране на:
• корем (56301-01, 56307-01 [1957])
• и таз (56801-00, 56807-00 [1961])
• мозък (57001, 57007 [1957])
56301-00

Компютърна томография на гръден кош

56307-00

Компютърна томография на гръден кош с интравенозна контрастна материя

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, ТАКА ОПИСАНО
рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Друга рентгенография на гръден кош
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Рентгенография на гръден кош
Включва:

бронх
диафрагма
сърце
бял дроб
медиастинум

Не включва: такава на:
• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])
• гръдна кост (58521-00 [1972])
• гръден вход (58509-00 [1974])
• трахея (58509-00 [1974])
** 88.26 ДРУГО СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Рентгенография на таз
57712-00

Рентгенография на тазобедрена става
Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])
такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00

Рентгенография на таз

АРТЕРИОГРАФИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРАСТЕН МАТЕРИАЛ
Включва: ангиография на артерии
артериална пункция за инжектиране на контрастния материал
радиография на артерии (чрез флуороскопия)
ретроградна артериография
Забележка: Четирицифрената класификация означава мястото на изследване, а не мястото на инжекция.
Изключва:
артериогрофия с използване на:
радиоизотопи и радионуклеиди – 92.01-92.19
ултразвук – 88.71-88.79
флуоресцентна ангиография на око – 95.12
**88.41 АРТЕРИОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИ АРТЕРИИ
ангиографияграфия на:
базиларни артерии
каротис (интерна)
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постериорна церебрална циркулация
вертебрална артерия

Друга ангиография
59970-02

Мозъчна ангиография

**88.42 АОРТОГРАФИЯ
артериография на аорта и аортна дъга

59903-03

Аортография

**88.45 АРТЕРИОГРАФИЯ НА БЪБРЕЧНИ АРТЕРИИ

Артериография
59970-03

Периферна артериография

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ
ехокардиография (вкл. 2 D ЕхоКГ и Доплер)
интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце
Ехокардиография
Включва:

такъв изпълнен:
• използвайки:
• мапиране с цветен поток
• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)
• механично секторно сканиране
• трансдюсер с фазово излъчване
• с видео запис

55113-00

M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

Ултразвук на корем или таз
55036-00

Ултразвук на корем
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сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])
ПРИ СЪСТОЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С БРЕМЕННОСТ
ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ
Изключва:
интраоперативно магнитно резонансно изображение – 88.96
магнитно резонансно изображение в реално време – 88.96

Магнитно резонансен образ
90901-00

Магнитно резонансна томография на мозък
Не включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])

**88.92 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГРЪДЕН КОШ И МИОКАРД
за преценка на хилусна и медиастинална лимфна аденопатия

90901-04

Магнитно резонансна томография на гръден кош
Включва:

сърце

**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина

1926

Микробиологични изследвания

91920-02

Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност
Включва:

урокултура
антибиограма

1932

Изследвания на урината

91920-01

Изследване на уринен седимент

91920-11

Измерване на бъбречен клирънс в урината

91920-12

Химично изследване на урина
pH
Белтък
Билирубин
Уробилиноген
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Глюкоза
Кетони
Относително тегло
Нитрити
Левкоцити
Кръв
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
хематологични изследвания /минимум/: хемоглобин, СУЕ, левкоцити, левкограма, фибриноген;
имунологични изследвания /минимум/: РФ/Waaler Ross, ANA;
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
биохимични изследвания /минимум/: кр. захар, урея, креатинин, ALAT, ASAT, KK;

1924

Биохимични изследвания

91910-03

Кръвно-захарен профил

91910-12

Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13

Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14

Клинично-химични изследвания за урея

91910-26

Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27

Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-28

Клинико-химични изследвания за Креатинкиназа (КК)

1923

Хематологични изследвания

91910-04

Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин,
еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично
апаратно изследване

91910-07

Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-11

Изследване на фибриноген

1930

Имунологични изследвания

91923-07

Изследване на ревматоиден фактор

91924-01

Определяне на антинуклеарни антитела в серум
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МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ
**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ
микроскопско изследване на:
кост

лигамент

бурса

мускул

хрущял

синовиална мембрана

фасция

сухожилие

кожа ставна течност

1927

Морфологични изследвания

91934-06

Микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и/или ставна
течност за хистология

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН
**91.69 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН
Капиляроскопия

91919-00

Микроскопско изследване на проба от кожа и друга покривна тъкан
Капиляроскопия
Друго морфологично изследване

ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ
**92.14 КОСТНО СКЕНИРАНЕ

Изследване на локализирана кост чрез нуклеарно медицинско изображение
Включва:

кръвни:
• поток
• обем

}
} изследване

Не включва: това на става (61446-01, 61449-01 [2010])
61446-00

Локализирано костно изследване

61421-00

Изследване на костна система на цяло тяло
Включва:

кръвни:
• поток

}

• обем

} изследване

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
**93.08 ЕЛЕКТРОНЕВРОМИОГРАФИЯ
Изключва:
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ЕНМГ на око - 95.25
такава с полисомнография - 89.17
ЕНМГ на уретрален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика
EMГ [електромиография]:
• на ≥ 1 мускул(и)
• използвайки кръгови иглени електроди
Изследване на невромускулна проводимост
11012-00

Електромиография (ЕМГ)
�е включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
* 81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки точки
50124-01

Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано
другаде
Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ
Инжектиране:
• в бурса на:
• кортикостероид
• локален анестетик

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
неоперативни:
манипулации 93.25-93.29
разтягане - 93.27-93.29
* 83.96 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В БУРСА

50124-01

Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано
другаде
Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ
Инжектиране:
• в бурса на:
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• кортикостероид
• локален анестетик
* 83.97 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СУХОЖИЛИЕ

50124-01

Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано
другаде
Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ
Инжектиране:
• в бурса на:
• кортикостероид
• локален анестетик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ
Изключва:
инфузия на drotrecogin alfa (активиран) – 00.11

Приложение на фармакотерапия
96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент, стероид
96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид
96201-03 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, стероид
*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНА СУБСТАНЦИЯ
инжекция или инфузия на антинеопластичен агент
цитостатик

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент
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96197-00 Мускулно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент
96201-00 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен
агент
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна
терапевтична процедура и две диагностични процедури, едната от които задължително е **90.59
Изследване на кръв (задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични
изследвания: хематологични изследвания /минимум/: хемоглобин, СУЕ, левкоцити, левкограма,
фибриноген; имунологични изследвания /минимум/: РФ/Waaler Ross/, ANA).
Всички медико-диагностични изследвания, включени в блок основни диагностични
процедури, се осъществяват от ЛЗ за БМП по време на хоспитализацията.
Клиничната пътека не може да бъде завършена само с една от следните терапевтични
процедури: 81.92, 83.96 или 83.97.
1. Договор за изпълнение на КП № 89.3 могат да сключат лечебни заведения за болнична
помощ, през които по КП 89.1 през 2019 г. са преминали не по-малко от 110 ЗОЛ.
2. По КП № 89.3 НЗОК заплаща на лечебното заведение не повече от 15% от общия брой
преминали ЗОЛ по КП 89.1 в същото ЛЗ.
3. НЗОК заплаща за лечението на едно ЗОЛ по КП № 89.3 не повече от един път за една
календарна година. При необходимост от повторна хоспитализация по същата КП, НЗОК
заплаща на лечебното заведение по цената, определена за КП № 89.1.
НЗОК не заплаща за лечение на едно и също ЗОЛ по КП № 89.3 и по КП № 89.1 в рамките
на един отчетен период.
Код 91934-06 “Микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и ставна
течност за хистология” по тази КП и за тази възрастова група включва:
- друго микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и ставна течност микроскопско изследване на: кост, лигамент, бурса, мускул, хрущял, синовиална мембрана, фасция,
сухожилие, кожа ставна течност;
Кодове 96199-09 “Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент” и 96200-09 “Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и
неспецифичен фармакологичен агент” включват и приложение на антикоагуланти.
Код 96199-03 “Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент” включва приложение на стероид (кортизон)
Код 96197-03 “Мускулно приложение на фармакологичен агент” включва приложение на
стероид (кортизон).
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Код 90.59 „Изследване на кръв“ включва задължително извършване на следните
медико-диагностични изследвания: хематологични изследвания: хемоглобин, СУЕ,
левкоцити, левкограма, фибриноген; имунологични изследвания: РФ /Waaler Ross/, ANA;
биохимични изследвания: кр. захар, урея, креатинин, ALAT, ASAT, KK.
За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания
(рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални
документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при
образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна
диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в
болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от
проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис
в ИЗ.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява от обхвата на медицинската специалност
"Ревматология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт "Ревматология".
Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в
съответствие с медицинските стандарти „Ревматология”.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените
като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване и с друго лечебно заведение
за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с
НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
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1. Клиника/отделение по ревматология
2. Клинична лаборатория *
3. Oтделение по образна диагностика – рентгенов апарат за скопия и графия; КТ или
МРТ; ехограф, подходящ за изследване на стави
4. Апарат за ЕКГ

В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по
договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория
– структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен
договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на
болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на
дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното
задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното
място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и
има договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Отделение/лаборатория по клинична патология
2. Апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА)
3. Микробиологична лаборатория – на територията на областта
4. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина - второ ниво на
компетентност
5. Имунологична лаборатория - трето ниво на компетентност
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- шестима лекари, от които четирима лекари с придобита специалност по ревматология,
единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателен апарат;
- лекар със специалност клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика.;
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА
ПЪТЕКА:
4.1. Имунологична лаборатория – допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго ЛЗ.
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4.2. Радиоизотопна лаборатория или нуклеарно-медицинско звено – допуска се осигуряване на
дейността чрез договор с друго ЛЗ.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1.
ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
1.1. Диагностика и лечение на пациенти с доказани системни автоимунни заболявания и
наличие на:
-

тежка психоза, епилептичен гърч, мозъчно-съдов инцидент;

-

тежък интоксикационно-фебрилен синдром;

-

васкулит с некрози;

-

бързопрогресиращ полимиозит;

-

остро възникнал нефрозен синдром или рязко повишение на креатинина;

-

транзверзален миелит или оптикомиелит;

- белодробни прояви, изхождащи от болестта (пулмонит, белодробна съдова болест,
плеврален излив );
- прогресиращ автоимунен кардит (перикарден излив, миокардит с прогресираща СН,
рефрактерен на ГКС лечение, ендокардит с увреждане на клапи);
-

васкулитен обрив, съчетан с коремна болка;

-

новоустановена артериална хипертония;

-

цитопения (левкоцити под 2500, тромбоцити под 90 000);

-

васкулитен синдром и рецидивираща хематурия и/или протеинурия;

- васкулитни исхмични прояви от страна на горните крайници, долните крайници,
коремните и мозъчните кръвоносни съдове;
-

бързо прогресиращ модифициран Rodnan skin score или еритродермия;

-

бързо прогресиращ синдром на Raynaud с тежки исхемични прояви или некрози.

1.2. Първоначална диагностика, стадиране и определяне на терапевтичен подход при болни с
данни за системно заболяване;
1.3. Диагностично уточняване, рестадиране и корекция на терапевтичен подход при болни със
системно заболяване с недостатъчен терапевтичен ефект от провежданото извънболнично лечение;
1.4. Провеждане на пулс-терапия с цитостатици, кортикостероиди, интравенозен гама-глобулин
и други биологични средства по определена терапевтична схема.
Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в
зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения
диагностично-лечебен план.
2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ
ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се
взема до 6 час от постъпването.
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Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.
В случай на необходимост рентгенография същата се извършва до 24 час от началото
на хоспитализацията.
Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се
извършват задължително до края на хоспитализацията.
Медикаментозното лечение включва следните лекарствени групи:


нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);



бавнодействащи (болестопроменящи) противоревматични лекарствени средства;
- за перорално приложение;
- за парентерално приложение.



кортикостероиди:
- за перорално приложение;
- за парентерално приложение;



имуносупресори:
- за перорално приложение;
- за парентерално приложение;



антибактериални, антивирусни и антимикотични средства;



средства за локално приложение
- кортикостероиди с удължено действие;
- перкутанни средства

 симптоматични – диуретици, кардиотоници,
антихистаминови, антикоагуланти, антиагреганти.


съдоразширяващи,

антихипертензивни,

лечебна плазмафереза – при съответни индикации.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти,
могат да извършват по назначение или самостоятелно.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА
ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
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3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА
Съгласно международно приетите диагностични таблици за съответната нозология и съобразно
клиничната картина, рентгенографските промени, лабораторните и инструментални изследвания.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ
МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за
стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1. поставена окончателна диагноза;
2. овладяване на фебрилитета;
3. подобрение в общото състояние и на показателите за клинична или биологична активност
на заболяването;
4. приключване на пулстерапия.
ДОВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в
рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за
прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение –
изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно
наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания
се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно
наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в наредбата.
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ)
и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК
№7;
2.
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на
заболяването”.
3.
ИЗПИСВАНЕТО/
ДОКУМЕНТИРА В:

ПРЕВЕЖДАНЕТО

КЪМ

ДРУГО

ЛЕЧЕБНО

ЗАВЕДЕНИЕ

СЕ

- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗНЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) –
подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА
ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
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ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДУС
Системният лупус еритематозус (СЛЕ) е хронично автоимунно заболяване, което може да
засегне различни органи и системи. Причините не са известни. Предполага се участие на голям брой
наследствени рискови фактори, в съчетание с някои фактори на околната среда като: вирусни
инфекции, някои медикаменти, слънчево облъчване.
СЛЕ е рядка болест, която засяга предимно момичета и млади жени във възрастта от 15-45
години, като съотношението жени/мъже е 9:1. Изявата на заболяването е необичайна под 5 години и
много рядка във възрастта преди пубертета.
Началото на заболяването при повечето от случаите е постепенно, бавно, с неспецифични
оплаквания от умора, отпадналост, непостоянна температура, отслабване на тегло, липса на апетит.
По-късно се развиват специфични симптоми във връзка със засягане на един или повече органи.
Измененията по кожата са чести и включват разнообразни обриви, като т.нар. "пеперудообразен
обрив" по лицето, смятан за специфичен при СЛЕ, се установява в 30 - 50% от децата. Характерно за
обривите при СЛЕ е тяхната фоточувствителност. Язвите по лигавицата на устата и носа също са
чести в началото на заболяването. Понякога се явява косопад, зачервяване и побледняване на
ръцете при студ (синдром на Рейно). При повечето от децата се развива артрит в различни стави,
който е преходен, недеформиращ. Понякога децата имат оплаквания от болки в гърдите, усилващи се
при дишане и болки зад гръдната кост. Състоянието се обуславя от възпаление на плеврата и
перикарда.
Засягане на бъбреците се наблюдава при почти всички деца със СЛЕ и варира от леко
възпаление до значителни увреждания на органите. Въпреки липсата на оплаквания в началото на
заболяването се установяват патологични отклонения в урината и в изследванията, отразяващи
бъбречната функция. При деца с по-тежко бъбречно увреждане се открива кръв в урината и отоци в
областта на клепачите, в ходилата и долни крайници.
Засягането на централната нервна система е рядко. Протича с главоболие, гърчове и
нервнопсихични прояви, като нарушена концентрация и памет, емоционална лабилност, депресия и
психози.
В отделни случаи СЛЕ протича с анемия, дължаща се на разпад на еритроцитите (хемолитична)
и/или с намаление на тромбоцитния брой, протичащо с прояви на кървене от кожата, стомашно –
чревния тракт и други органи.
При СЛЕ се откриват разнообразни имунологични отклонения и феномени, които подпомагат
поставянето на диагнозата и проследяване на болните деца. Касае се за автоантитела, насочени найчесто към клетъчното ядро (антинуклеарни антитела) и неговите компоненти (анти – ДНК антитела,
насочени към генетичния материал на клетката, анти-Згп антитела, антифосфолипидни антитела и
други). Изследването на комп-лементните протеини (СЗ и С4) отразява активността на заболяването,
особено при бъбречно засягане.
Глюкокортикостероидите (метилпреднизолон, преднизон или преднизолон) са основно лечение
при СЛЕ. Те намаляват възпалителната и имунолотгична активност на заболяването. Дозата, начинът
на приложението им (през устата или венозно) и продължителността на лечението, зависят от
тежестта на заболяването и степента на органно засягане. Имуносупресивните медикаменти
(циклофосфамид, имуран) също потискат патологичния имунен отговор и се включват при по-тежки
форми на лупус или недостатъчен ефект от глюкокортикостероидите. Нестероидни антиревматични
средства (фелоран, индометацин и други) се използват при ставно – мускулни болки (артрит) за
кратък период от време.
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Лечението е продължително и изисква периодични прегледи и изследвания, които се определят
от лекуващия педиатър-ревматолог.
Прогнозата на заболяването е значително подобрена с ранното включване на глюкокортикостероиди и имуносупресори и умелия контрол на лечението.
СКЛЕРОДЕРМИЯ
Какво представлява болестта?
В превод от гръцки език "склеродерма" означава твърда кожа, защото кожата се променя в
твърда и лъскава. Болестта има различни форми при които отличителен белег е втвърдената кожа.
При локализираната склеродермия заболяването е ограничено, като променените участъци
имат формата на петна (морфея) или са линеарни (линеарна склеродерма). Последната се
придружава от промени в тъканите в дълбочина и това причинява деформации. В началото на
заболяването кожните промени са оградени от червено-виолетов ръб. Има загуба на подкожна мастна
тъкан, което причинява хлътване. При линеарната форма се наблюдава забавен растеж на
подлежащите мускули и тъкани.
При системната склеродерма (системна склероза) заболяването е дифузно и поразява не само
кожата, но и вътрешните органи. Това води до оплаквания, включващи затруднения в дишането,
високо кръвно налягане, болки в сърдечната област.
Каква е честотата?
Това е рядко заболяване. Изследванията показват, че честотата не надвишава повече от 3 нови
случая на 100 000 население за година. Локализираната склеродерма е обичайната форма на
заболяването при деца, предимно момичета. Само 10 % от децата имат клиничните прояви на
системна склероза.
Какво причинява болестта?
Това е възпалително заболяване, но причината за този особен вид възпаление все още не е
установена. Болестта е автоимунна, което означава че имунната система на пациента реагира срещу
кожните структури и/или вътрешните органи (при системна склероза). Възпалителният процес води до
появата на оток и повишена температура. По-късно се разраства фиброзна тъкан (през периода на
възстановяване).
Предава ли се болестта по наследство?
Няма доказателства за генетично предразположение към болестта. Проучванията в тази област
продължават, особено при деца. При възрастни има съчетание с други автоимунни заболявания в
семейството.
Можем ли да се предпазим от заболяването?
Няма профилактика на това заболяване.
Заразно ли е то?
Не. Някои инфекции могат да бъдат провокиращ фактор за отключване на болестта, но самото
заболяване не е инфекциозно и заболелите не трябва да се изолират от околните.
ЛОКАЛИЗИРАНА СКЛЕРОДЕРМА
Как се диагностицира болестта?
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Често в ранните стадии около участъка на втвърдена кожа има пурпурно-виолетов ръб. Това е в
резултат на възпалителния процес. Постепенно засегнатият участък кожа придобива кафяв, а покъсно по-бял оттенък. Диагнозата се поставя от опитен лекар и се потвърждава чрез кожна биопсия.
Линеарната склеродерма засяга лентовидно горните или долни крайници. При процеса се обхващат в
дълбочина подкожната тъкан, мускулите и подлежащите кости, което води до изоставане в растежа и
развитието на крайника. Понякога линеарната склеродерма засяга лицето и скалпа. Кръвните тестове
обикновено са нормални по отношение на показателите за възпаление. При тази форма на
заболяването няма значително засягане на вътрешни органи.
Какво е лечението на локализираната склеродерма?
То е по посока на ограничаване на възпалителния процес, затова трябва да започне рано.
Лечението има много малко влияние върху вече отложената фиброзна тъкан. Ако възпалителния
процес бъде спрян, организмът има възможността да реабсорбира част от фиброзната тъкан и така
да се стигне до известно омекотяване на засегнатата кожа. Лекарската преценка е важна при избора
на лечение, тъй като то може да варира от локално (с различни кремове) до включване на
кортикостероиди и метотрексат. При линеарната склеродерма е необходимо по-агресивно лечение,
тъй като тъканото засягане в дълбочина е по-изразено. Ако не се проведе лечение, резултатът е
скъсяване с умаляване на засегнатия крайник. Под твърдата кожа не се развива достатъчно подкожна
мастна и мускулна тъкан. Втвърдената кожа около ставите води до тяхното деформиране и
сковаване. За диагнозата най-често се използва термографията като тест, който измерва топлината
на кожата. Противовъзпалителното лечение включва най-често кортикостероиди или метотрексат. Те
трябва да бъдат предписани от ревматолог или дерматолог (детски ревматолог или детски
дерматолог). Резултатът от лечението при локализираната склеродерма е все още в процес на
проучване.
Физиотерапията е много важна част от лечението на линеарната склеродерма -раздвижване на
ставите, покрити с променена кожа, дълбок масаж, физиопроцедури. Важно е да бъдат използвани
слънцезащитни кремове в областта на лезиите.
СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМА
Как се диагностицира системната склеродерма? Какви са главните симптоми?
Ранните симптоми са промяна в цвета на пръстите на ръцете и краката при вариране на
околната температура (Рейно феномен), изтръпване и улцерации по върха на пръстите. Кожата се
втвърдява и става по-лъскава. По-късно измененията могат да обхванат цялото тяло. Засягат се и
вътрешни органи, което определя дългосрочната прогноза на болестта. Оценката на състоянието се
извършва чрез кръвни или други функционални тестове.
При децата рано се засяга хранопровода, което е причина за смущения в гълтането. Може да се
засегне и целия стомашно-чревен тракт. От поражението на белите дробове сърцето и бъбреците
зависи изхода на болестта.
Какво е лечението на системната форма на склеродермия?
За съжаление няма лечение, което може да спре напълно прогресирането на това заболяване.
Използват се кортикостероиди, метотрексат или Д-пенициламин. При Рейно феномен е важно да се
поддържа добро кръвообращение чрез затопляне. Понякога се налага използването на лекарства
разширяващи кръвоносните съдове. Когато има засягане на бял дроб или бъбреци се използва
циклофосфамид. Изборът на подходяща схема на лечение трябва да се извърши от специалист
ревматолог (детски ревматолог) често в екип с други специалисти. Под проучване са нови
терапевтични схеми. Наложително е използването на физиотерапия, особено когато е затруднено
движението в ставите или има затруднения в дишането.
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Необходимост от периодични прегледи?
Те са необходими за да се установи дали заболяването прогресира, както и да се назначи
съответното лечение. Контролира се функцията на бял дроб, сърце, бъбреци, чревен тракт, както и
наличието на евентуални странични ефекти на лечението.
Какво е дългосрочното развитие на болестта?
Морфеята обикновено оставя само козметични кожни дефекти. Линеарната склеродерма
причинява сериозни козметични проблеми във връзка със загубата на мускулатура и засягането на
костта.
Системната склероза е застрашаващо живота състояние. Продължителността на живота се
определя от степента на засягане на вътрешните органи. При някои пациенти заболяването може да
се постави под контрол за продължително време.
Възможно ли е пълно възстановяване?
Възстановяване е възможно при някои пациенти с локализирана склеродерма. При системна
склероза това е по-малко вероятно. Целта е значително подобрение и стабилизиране на състоянието.
ПОЛИМИОЗИТ /ДЕРМАТОМИОЗИТ
Възпалителните заболявания на мускулите са хетерогенна група болестни състояния,
характеризиращи се с проксимална мускулна слабост и негнойно възпаление на скелетната
мускулатура. Основните прояви на болестта са мускулната слабост ангажираща симетрично
раменния и тазовия пояс. Нарушени са обичайните движения на горните и долни крайници. Слабостта
в шийната мускулатура затруднява вдигането на главата от възглавницата, засягането мускулатурата
на мекото небце и гълтача затруднява преглъщането. Кожни прояви се наблюдават при болни с
дерматомиозит, с оток и лилаво-червеникав обрив по клепачите на очите и откритите части на тялото.
Понякога може да има болки по ставите, задух и затруднено дишане при засягане на междуребрената
мускулатура. Сърдечните симптоми са сравнително рядко (ритъмни и проводни нарушения). При тази
болест бъбреците не се засягат много.
Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и
инструментални изследвания, да се определи стадият и активността на болестта и да се определи
адекватно лечение. За целта може да се наложи провеждане на някои инвазивни процедури или
рентгенови изследвания, кожно-мускулна биопсия, електро-миография, компютърна томография и др.
Комплексното лечение на полимиозит /дерматомиозита включва кортикостероиди,
имуносупресори, антималарици. Изборът на конкретен медикамент или комбинация от медикаменти е
от компетенцията на Вашия лекар. При изява на нежелани лекарствени реакции или други
смущаващи Ви обстоятелства, уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е
доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.
При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по
отношение на лечебните процедури.
Ако по време на лечението пожелаете да прекратите същото, можете да направите това по
всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое
желание писмено като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорност за вашето
здраве.
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СИСТЕМЕН ВАСКУЛИТ
Системните васкулити са група заболявания, чиято главна патологична проява е възпаление на
съдовата стена. Това довежда до стеснение на съда и нарушено хранене на съответната тъкан или
орган и последваща некроза (смърт на клетките и тъканите). Васкулитът може да бъде самостоятелно
заболяване или вторична проява на друга основна болест. Причините за болестта в повечето случаи
са неизвестни, но се наблюдават при някои вирусни инфекции, автоимунни заболявания,
злокачествени заболявания, могат да се предизвикат от някои медикаменти, храни, напитки,
консерванти, серуми, ваксини, ухапвания от насекоми и др.
Васкулитите се делят на първични и вторични, а също така и в зависимост от големината на
поразения кръвоносен съд на такива, засягащи малки, средни и големи кръвоносни съдове.
Болестта може да се прояви по различни начини в зависимост от степента и локализацията на
съдовото засягане. Според остротата на протичане се различават по-бавно прогресиращи и
ограничени форми, както и с бърза еволюция и многосистемно засягане. Обикновено заболяването
започва с някои неспецифични симптоми като повишена температура, отпадналост, загуба на тегло и
др. Наред с това се манифестират и прояви, подсказващи многосистемно засягане - кожен обрив,
периферна невропатия, асиметричен артрит. Паралелно може да се появят и симптоми от
вътрешните органи: 6ъбреци, стомашно-чревен тракт, сърце и др.
Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и
инструментални изследвания; да се определи стадия и активността на Вашето заболяване и да се
назначи подходящо лечение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни
процедури и рентгенови изследвания, кожно – мускулна биопсия, ангиография, ядрено-магнитен
резонанс, компютърна томография и др.
Комплексното лечение на системните васкулити включва: кортикостероиди, имуно-супресори
(циклофосфамид), имуномодулиращи, други медикаменти. Провежда се в някои случаи лечение с
моноклонални антитела, плазмафереза, лимфофереза, криоплазмофереза. Изборът на конкретните
медикаменти и тяхната комбинация е от компетенцията на Вашия лекар. При изява на нежелани
лекарствени реакции или други смущения, уведомете лекуващия Ви лекар. Гаранция за успешното
лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.
При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по
отношение на лечебните процедури.
Ако по време на лечението пожелаете да прекратите същото, можете да направите това по
всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое
желание писмено като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за понататъшното Ви здравословно състояние.“
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18. КП № 90 „Диагностика и лечение на
т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на
възпалителни ставни заболявания“ се правят
оперативни процедури“ се заличават.
следните изменения:
22. В КП № 131 „Други операции на очната
1. В КП № 90.1 „Диагностика и лечение на
ябълка с голям обем и сложност“:
възпалителни ставни заболявания при лица
В част т. I. „Условия за сключване на договор
над 18 години“:
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
1.1. Под заглавието думите „Минимален
т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратуболничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минира и оборудване, налични и функциониращи на
мален болничен престой – 2 дни“.
територията на лечебното заведение, изпълни1.2. В част „Кодове на основни процедури“,
тел на амбулаторната процедура“, в таблицата
под таблицата, в „Изискване:“, в абзац първи
„Задължително
звено/медицинска
апаратура“,
в
думите
които задължително
е КАТ
18. КП„(една
№ 90от„Диагностика
и лечение
на възпалителни
ставни
заболявания“
се
т.
2
след
думата
„микроскоп“
запетаята
и
ду(87.41
или
88.01
или
88.38)
или
МРТ
(88.94)“
се
правят следните изменения:
мите „оборудван с видеоапаратура за запис на
заличават.
1. В
КП № 90.1 „Диагностика и лечение на възпалителни
ставни заболявания
при
оперативни процедури“
се заличават.
2. В КП № 90.2 „Диагностика и лечение на
лицавъзпалителни
над 18 години“:
23. В КП № 158 „Оперативни интервенции
ставни заболявания при лица
1.1. 18Под
заглавието думите „Минимален болничен
престой -на4 меките
дни“ се
заменят
с
при инфекции
и костни
тъкани“:
под
години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
2.1. Под
заглавието
думите
„Минимален
болничен
престой
- 2 дни„Минимален
“.
в „Изискване:“
абзацввтори
болничен
престой
– 4 дни“
се заменят
с „Мини- подтаблицата,
1.2. В част
„Кодове
на основни
процедури“,
таблицата,
в „Изискване:“,
абзац„Една от
трите
диагностични
процедури
задължително
е
мален
болничен
престой
–
2
дни“.
първи думите „(една от които задължително е КАТ (87.41 или 88.01 или 88.38) или МРТ
образно изследване“ се заличава.
2.2. В част „Кодове на основни процедури“,
(88.94)“
се заличават.
24. В КП № 160 „Нерадикално отстранява
под таблицата, в „Изискване:“, в абзац първи ду2.
В
№ 90.2е „Диагностика
лечение
на възпалителни
ставни заболявания при
не на матката“:
мите КП
„(а другата
КАТ (88.38) или иМРТ
(88.94)“
лицасе
под
18
години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
заличават.
таблицата,
в „Изискване:“
абзац
втори с„Една от
В КП
№ 91 „Диагностика
и лечение наболничен
2.1.19.Под
заглавието
думите „Минимален
престой
- 4 дни“ се
заменят
трите
диагностични
процедури
задължително
е
дегенератични
и
обменни
ставни
заболявания“:
„Минимален болничен престой - 2 дни“.
образно изследване“ се заличава.
1.
Под
заглавието
думите
„Минимален
бол2.2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, в абзац
25. В КП № 161 „Радикално отстраняване
ничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимапървилен
думите
„(а другата е КАТ (88.38) или МРТ (88.94)“
заличават.
насеженски
полови органи“:
болничен престой – 2 дни“.
19.2. ВВ КП
№
91
„Диагностика
и
лечение
на
дегенератични
инаобменни
ставни
В
част
„Кодове
основни процедури“,
под
част „Кодове на основни процедури“,
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
заболявания“:
под таблицата, в „Изискване:“, в абзац първи
трите
диагностични
процедури
задължително
е
думите
от които
задължително
е КАТ
1. Под „(една
заглавието
думите
„Минимален
болничен
престой
- 4 дни“
се заменят
с
образно
изследване“
се
заличава.
(87.41
или
88.01
или
88.38)
или
МРТ
(88.94)“
се
„Минимален болничен престой - 2 дни“.
26. В КП № 162 „Оперативни интервенции
заличават.
2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата,
в “Изискване:“, в абзац първи
чрез коремен достъп за отстраняване на бо
20. В КП № 107 „Диагностика и лечение на
думите
„(една
от
които
задължително
е
КАТ
(87.41
или
88.01
или
88.38) или
МРТ (88.94)“
лестни изменения
на женските
половисеоргани“:
отравяния и токсични ефекти от лекарства и
заличават.
В част „Кодове на основни процедури“, под
битови отрови“:
в „Изискване:“
вториот„Една от
20.В Вчаст
КП„2.№
107ЛИЦА
„Диагностика
и лечение
отравяния
и токсичниабзац
ефекти
ПРИ
ПОД 18 ГОДИНИ“,
в на таблицата,
трите
диагностични
процедури
задължително
е
„Кодове
на основни
процедури по МКБ-9 КМ“,
лекарства
и битови
отрови“:
образно
изследване“
се
заличава.
вВтаблицата,
в
част
„Основни
терапевтични
прочаст „2. ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ“, в „Кодове на основни процедури по МКБ-9
27. В КП № 163 „Оперативни интервенции
в началото
добавя терапевтични процедури“
КМ“,цедури“
в таблицата,
в частсе„Основни
в началото се добавя
чрез долен достъп за отстраняване на болестни
„*39.96 ПЕРФУЗИЯ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО
изменения или интензивно изследване на жен
Включва:
ските полови органи“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
Карбохемоперфузия (хемосорбция)
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
Изключва:
трите диагностични процедури задължително е
Хемодиализа- *39.95
образно изследване“ се заличава.
1886 Перфузия
28. В КП № 164 „Корекции на тазова (пери
22060-00 Перфузия на цяло тяло
неална) статика и/или на незадържане на ури
Изключва: 13100-00 Хемодиализа“.
ната при жената“:
21.
В
КП
№
130
„Оперативни
процедури
В част „Кодове
на основни
процедури“,
под
21. В КП № 130 „Оперативни процедури върху придотъците
на окото
с голям
обем
върху
придатъците
на
окото
с
голям
обем
и
таблицата,
в
„Изискване:“
абзац
втори
„Една
от
и сложност“:
сложност“:
трите диагностични процедури задължително е
В част т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната
В част т. I. „Условия за сключване на договор
образно изследване“ се заличава.
процедура“,
т. 1 „Задължителни
звена,
медицинска апаратура
и №
оборудване,
налични процедури
и
и за изпълнение
на амбулаторната
процедура“,
29. В КП
165 „Диагностични
функциониращи
на територията
на лечебното
изпълнител
на амбулаторната
т. 1 „Задължителни
звена, медицинска
апарату- заведение,
и консервативно
лечение
на токсо-инфекциозен
процедура“,
в таблицата
„Задължително
звено/медицинска
апаратура“,
в от
т. акушеро-гинекологичен
2 след думата
ра и оборудване,
налични
и функциониращи
на
и анемичен
синдром
произход“: за запис на оперативни
територията
на лечебното
заведение,
изпълни-с видеопаратура
„микроскоп“
запетаята
и думите
„оборудван
1. В част „Кодове на основни процедури“, в
тел на се
амбулаторната
процедури“
заличават. процедура“, в таблицата
„Задължително звено/медицинска апаратура“, в
част „Основни диагностични процедури“ след

22. В КП № 131 „Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната
процедура“, т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и
функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната
процедура“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 2 след думата

В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори
„Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
29. В КП № 165 „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход“:
1. В част „Кодове на основни процедури“,
в част „Основни диагностични
С Т Р. 5 6
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процедури“ след
„**88.19 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
плоска рентгенография на корем"
Рентгеография на коремили перитонеум
58900-00 Рентгенография на корем
Включва: жлъчен тракт
долна гастроинтестинална област
ретроперитонеум
стомах
Не включва: тази на уринарния тракт (58700-00 [1980])“

се добавя:

„ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
**88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ“.

2. Под таблицата „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац
2. Подот
таблицата
„Кодове на основни
проце- задължително
36. В еКП
№ 172 изследване“
„Оперативнисепроцедури
втори „Една
трите диагностични
процедури
образно
дури“,
под
таблицата,
в
„Изискване:“
абзац
втона
хранопровод,
стомах
и дуоденум с голям и
заличава.
ри „Една от трите диагностични процедури замного голям обем и сложност при лица под 18
30. В КП №
166 „Корекции
насепроходимост
и години“:
възстановяване на анатомия при
дължително
е образно
изследване“
заличава.
жената“:
30. В КП № 166 „Корекции на проходимост
В част „Кодове на основни процедури“, под
част „Кодове на анатомия
основни процедури“,
в „Изискване:“
иВвъзстановяване
при жената“: под таблицата,
таблицата,
в „Изискване:“абзац
абзац втори
втори „Една от
В
част
„Кодове
на
основни
процедури“,
под
трите
диагностични
процедури
задължително
е
„Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
таблицата,
в
„Изискване:“
абзац
втори
„Една
от
образно
изследване“
се
заличава.
31. В КП № 167 „Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или
трите диагностични процедури задължително е
37. В КП № 173 „Оперативни процедури
парааортални
и/или ингвинални)
интервенция
или исъчетана
образно изследване“
се заличава. като самостоятелна
на хранопровод,
стомах
дуоденум ссъс среден
радикално
отстраняване
на
женски
полови
органи.
Тазова
екзентерация“:
31. В КП № 167 „Системна радикална ексци
обем и сложност при лица над 18 години“:
Подна
таблицата,
в „Изискване:“,
абзац
втори „Една отВ трите
диагностични
процедури
зия
лимфни възли
(тазови и/или
парааор
част „Кодове
на основни
процедури“, под
тални и/или
ингвинални)
като самостоятелна
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
задължително
е образно
изследване“
се заличава.
интервенция или съчетана с радикално отстра
няване на женски полови органи. Тазова екзен
терация“:
Под таблицата, в „Изискване:“, абзац втори
„Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
32. В КП № 168 „Асистирана с робот гине
кологична хирургия при злокачествени заболя
вания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
33. В КП № 169 „Интензивно лечение на
интра- и постпартални усложнения, довели до
шок“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
34. В КП № 170 „Интензивно лечение на
интра- и постпартални усложнения, довели до
шок, с приложение на рекомбинантни фактори
на кръвосъсирването“:
В част „Кодове на основни процедури по
МКБ-9 КМ“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се
заличава.
35. В КП № 171 „Оперативни процедури на
хранопровод, стомах и дуоденум с голям и мно
го голям обем и сложност при лица над 18 го
дини“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.

трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
38. В КП № 174 „Оперативни28процедури
на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност при лица под 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
39. В КП № 175 „Оперативни процедури на
тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума, с голям
и много голям обем и сложност при лица над
18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
40. В КП № 176 „Оперативни процедури на
тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума, с голям
и много голям обем и сложност при лица под
18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
41. В КП № 177 „Оперативни процедури на
тънки и дебели черва със среден обем и слож
ност при лица над 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
42. В КП № 178 „Оперативни процедури на
тънки и дебели черва със среден обем и слож
ност при лица под 18 години“:
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В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
43. В КП № 179 „Оперативни процедури
върху апендикс“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
44. В КП № 180 „Хирургични интервенции
за затваряне на стома“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
45. В КП № 181 „Хирургични интервенции
на ануса и перианалното пространство“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
46. В КП № 182 „Оперативни процедури при
хернии“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
47. В КП № 183 „Оперативни процедури при
хернии с инкарцерация“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
48. В КП № 184 „Конвенционална холецис
тектомия“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
49. В КП № 185 „Лапароскопска холецистек
томия“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
50. В КП № 186 „Оперативни процедури
върху екстрахепаталните жлъчни пътища“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
51. В КП № 187 „Оперативни процедури
върху черен дроб“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
52. В КП № 188 „Оперативни процедури
върху черен дроб при ехинококова болест“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
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53. В КП № 189 „Оперативни процедури
върху панкреас и дистален холедох, с голям и
много голям обем и сложност“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
54. В КП № 190 „Оперативни процедури
върху панкреас и дистален холедох със среден
обем и сложност“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
55. В КП № 191 „Оперативни процедури
върху далака“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
56. В КП № 192 „Оперативни интервенции
при диабетно стъпало, без съдово-реконструк
тивни операции“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се заличава.
57. В КП № 193 „Оперативно лечение на он
кологично заболяване на гърдата: стадии Tis
1-4 N 0-2 M0-1“:
1. В част „Кодове на основни процедури“,
под таблицата, в „Изискване:“:
1.1. Абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се изменя така:
„Процедура 85.12 „отворена биопсия на гърда“
(31500-01 Отворена биопсия на гърда) не може да
се използва самостоятелно за завършване на пътеката.“
1.2. Последният абзац „Пациентът постъпва
по КП № 193, независимо от отчетния период,
след извършено хистологично изследване по
АПр № 44 с резултат, доказващ злокачествено
заболяване, както и с налични: данни от предиктивни прогностични биомаркери при онкологични болести (изследване на хормонални
рецептори, HER 2 – свръхекспресия и Ki-67) и
данни от образно изследване на млечната жлеза
(мамография или ехография на млечна жлеза
или ЯМТ на гърда), осъществена задължителна
класификация по BI-RADS системата 3 или поголяма и решение на Клинична онкологична
комисия.“ се заличава.
2. В т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“:
2.1. В абзац първи след думата „стандарти“
се поставя запетая и се добавя „и от обхвата
на медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана на второ ниво на компететност,
съгласно утвърдени медицински стандарти за
лица под 18 години“.
2.2. Абзац втори се отменя.
2.3. В т. 1. „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, налични и функциони-
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ращи на територията на лечебното заведение,
58. В КП № 194 „Оперативни интервенции
изпълнител на болнична помощ“, в таблица
върху гърда с локална ексцизия и биопсия“:
„Задължителни звена/медицинска апаратура“
В част „Кодове на основни процедури“, под
т. 1 се изменя така: „Клиника/отделение по хитаблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
рургия или клиника/отделение по детска хирургия
трите диагностични процедури задължително е
или онкохирургия на млечната жлеза от III ниво
образно изследване“ се заличава.
на компетентност в състава на Специализирана
59. В КП № 195 „Оперативно лечение при
АГ болница.“
остър перитонит“:
2.4. В т. 2. „Задължителни звена, медицинска
1. В т. I. „Условия за сключване на договор и
апаратура и оборудване, необходими за изпълза изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Ненение на алгоритъма на пътеката, неналични
обходими специалисти за изпълнение на клина територията на лечебното заведение, изпълничната пътека“, в част Блок 2. „Необходими
нител на болнична помощ“, в таблица „Задълспециалисти за лечение на пациенти на възраст
жителни звена/медицинска апаратура“:
под 18 години“ след думите „– лекар със спе2.4.1.
В т. „Кодове
1 след „РЕТ/SPECT
CT“ се
добавя
В
част
на основни
процедури“,
под таблицата,
в „Изискване:“
циалност
по клинична
лаборатория“ се абзац
добавя втори
„на територията на страната“.
„При
спешни
интервенции
операциите
могат
да
„Една2.4.2.
от трите
процедури
е образно изследване“ се заличава.
В т. 2диагностични
думите „населеното
място“ задължително
се
се извършват и от хирург без специалност детска
59. ВсКП
№ 195 „Оперативно лечение при
остър перитонит“:
заменят
„областта“.
хирургия.“
2.4.3.
Точка
3
„Акредитирана
лаборатория
1. В т. I. „Условия за сключване на договор и2.заВ изпълнение
на клиничната
пътека“,
т. 3
т. II. „Индикации
за хоспитализация
и
по клинична патология“ се изменя така: „3.
лечение“,
т.
2
„Диагностично-лечебен
алгори„Необходими
специалисти
за изпълнение
пътека“, в част Блок 2. „Необходими
Отделение/лаборатория
по клинична
патологияна клиничната
тъм“, в част „Незабавен прием и изготвяне на
с възможности
за провеждане
на имунохистоспециалисти
за лечение
на пациенти
на възраст
под
18
години“ план“:
след думите „- лекар със
диагностично-лечебен
химия с валидирани тестове или наличие на до2.1. В т. 3 думата „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“ се
специалност
по наклинична
лаборатория“
говор с такава
територията
на страната.“се добавя „При спешни интервенции операциите
заличава, а след думите „•Mannheim Peritonitis
В т.се3 извършват
„Необходими и
специалисти
изпълмогат3.да
от хирургзабез
специалност
детска хирургия.“.
Index (MPI) score – в първите 24 часа след опенение
на
клиничната
пътека“,
в
Блок
2.
„Необ2. В т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“,
т. 2се „Диагностично-лечебен
рацията
на пациента;“
добавя „Изчисляванеходими специалисти за лечение на пациенти на
то
на
скоровите
системи
е
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО,
алгоритъм“,
в
част
„Незабавен
прием
и
изготвяне
на
диагностично-лечебен
план“:
възраст под 18 години:“, в тире първо думите
но не е задължително.“
„– 2.1.
четирима
лекари
с
придобита
медицинска
В т. 3 думата „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“се заличава,
след
думите
„●Mannheim Peritonitis
2.2. В т.а3.1
думата
„ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“
се
специалност по хирургия или гръдна хирургия“
Index
(MPI)
score
в
първите
24
часа
след
операцията
на
пациента;“
се
добавя
заличава.
се заменят с „– четирима лекари с придобита
2.3. В края на т. 3.2
„системи“ се
медицинска специалност
по хирургия
„Изчисляването
на скоровите
системи е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО,
нослед
не едумата
задължително.“
„(не важи за пациенти под 18 г. възраст)“.
или В т.3.1 думата „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“се добавя
2.2.
заличава.
2.4. В края на т. 3.3 след думите „История на
– двама лекари със специалност по детска хизаболяването
добавя
важи за паци2.3.или
В лекар
края със
наспециалност
т. 3.2 следподумата
„системи“
се добавя(ИЗ)“
„(не севажи
за„(не
пациенти
под 18 г.
рургия
детска хируренти
под
18
г.
възраст)“.
гия и лекар със специалност хирургия;“.
възраст)“.
60. В КП № 196 „Оперативно лечение на ин
4. В т. II. „Индикации за хоспитализация и
2.4. В края
на т. 3.3 след думитеалгори„История на
заболяването
(ИЗ)“ се добавя „(не важи за
траабдоминални
абцеси“:
лечение“,
т. 2 „Диагностично-лечебен
В
част
„Кодове
на
основни процедури“, под
тъм“, в част
операции с терапевтична
пациенти
под „Видове
18 г. възраст)“.
таблицата, в „Изискване:“, абзац втори „Една от
цел (радикални и палиативни операции), буква
60. В КП № 196 „Оперативно лечение натрите
интраабдоминални
абцеси“:
диагностични процедури
задължително е
Б „Органосъхраняващи операции“, в част „Хисобразно изследване“
се заличава.абзац втори „Една
В
част „Кодове
на основни
процедури“,
в „Изискване:“,
тологично
изследване
на оперативния
матери- под таблицата,
61. В КПизследване“
№ 197 „Консервативно
лечение
ал, изпращане
на част от
тумора в лаборатория
от трите
диагностични
процедури
задължително е образно
се заличава.
при остри коремни заболявания“:
за изследване на хормонални рецептори, HER
В КП № 197
„Консервативно
при
остри
коремни
заболявания“:
В част
„Кодове
на основни
процедури“:
2 –61.
свръхекспресия
и Ki-67“,
след текста на лечение
т. 3
1. В част „Основни диагностични процедусе В
добавя
При
неинвазивни
карциночаст „Забележка.
„Кодове на
основни
процедури“:
ми може да не се изследват HER 2 и Ki 67.“
ри“ думите

1. В част „Основни диагностични процедури“ думите
„Диагностичен ултразвук (ехография)
**88.76 Диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум
Ултразвук на корем или таз
55036-00 Ултразвук на корем
Включва:
сканиране на уринарен тракт
Не включва:
коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])“

се заличават.
се
заличават.
2.
Под
в „Изискване:“
абзац втори
„Една
от трите
диагностични
задължител2. Подтаблицата,
таблицата,
в „Изискване:“
абзац
втори
„Една
от трите процедури
диагностични
процедури
но е образно изследване“ се заличава.
задължително
е образно
изследване“
сепри
заличава.
62. В КП №
198 „Хирургично
лечение
животозастрашаващи инфекции на меките и костни
тъкани“:
62. В КП № 198 „Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите
меките
и костни
тъкани“:
диагностични
процедури
задължително е образно изследване“ се заличава.
63. част
В КП „Кодове
№ 199.1 „Лечение
на тумори
на кожа и лигавици
– злокачествени
новообразувания“:
В
на основни
процедури“,
под таблицата,
в „Изискване:“
абзац втори
„Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
63. В КП № 199.1 „Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени
новообразувания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори
„Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.

с голям и много голям обем и сложност“:
1. В част „Кодове на основни процедури“, под таб
„Една от трите диагностични процедури задължително е
„Оперативната процедура за тиреоидектомия - мож
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2. Вдиагностични
т. I. „Условияпроцедури
за сключване
на договоре и за изп
В част „Кодове на основни процедури“, под
трите
задължително
абзац
първи
думите
„на
злокачествени
заболявания“ се з
образно
изследване“
се
заличава.
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
69. В
В КП
КП №
№ 202
217.1„Оперативни
„Оперативни процедури
трите диагностични процедури задължително е
67.
процедурис върху щ
обем
и сложност
на таза и долния край
образно изследване“ се заличава.
съсголям
среден
обем
и сложност“:
ник“:
64. В КП № 199.2 „Лечение на тумори на
ВВ част
„Кодове на
т. I. „Условия
за основни
сключванепроцедури“,
на договор под таб
кожа и лигавици – доброкачествени новообра
„Една
от
трите
диагностични
процедури
задължително
е
и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 2.
зувания“:
„Задължителни
звена,
медицинска
апаратура
и
„Оперативната
процедура
за
тиреоидектомия
мож
В част „Кодове на основни процедури“, под
оборудване, необходими за изпълнение на алготаблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от апаратура.“
ритъма на пътеката, неналични на територията
трите диагностични процедури задължително е
68. В КП № 203 „Хирургично лечение при надбъ
на лечебното заведение, изпълнител на болничобразно изследване“ се заличава.
В
част „Кодове
на основни
процедури“,
на помощ“,
под таблица
„Скъпоструващи
ме- под таб
65. В КП № 200 „Реконструктивни опера
„Една
от
трите
диагностични
процедури
задължително
е
дицински изделия за провеждане на лечение“,
ции на гърдата по медицински показания след
в
първото
изречение
думите
„медицинските
69. В КП № 217.1 „Оперативни процедури с
доброкачествени и злокачествени тумори, вро
изделия“
се заменят с „интрамедуларни заключдени заболявания и последици от травми и из долния
крайник“:
ващи пирони при фрактури вследствие на костни
гаряния“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изп
метастази“.
В част „Кодове на основни процедури“, под
„Задължителни
медицинска апаратура
70. В КП звена,
№ 221 „Оперативни
процедури ви оборуд
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
областта
на
раменния
пояс
и
горния
с
територията
на
трите диагностични процедури задължително е алгоритъма на пътеката, неналични накрайник
много
голям
обем
и
сложност“:
болнична помощ“, под таблица „Скъпоструващи мед
образно изследване“ се заличава.
В т. I. „Условия за сключване на договор
66. В КП № 201 „Оперативни процедури лечение“,
в първото
изречениепътека“,
думите
и за изпълнение
на клиничната
т. 2. „медици
върху щитовидна и паращитовидни жлези с го „интрамедуларни
заключващи
пирони
при
фрактури
всл
„Задължителни звена, медицинска апаратура и
лям и много голям обем и сложност“:
оборудване,
за изпълнениепроцедури
на алго- в обл
70. В КПнеобходими
№ 221 „Оперативни
1. В част „Кодове на основни процедури“, под
ритъмас на
пътеката,
неналични
на територията
много
голям
обем и сложност“:
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от крайник
на лечебното заведение, изпълнител на болничтрите диагностични процедури задължително е
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изп
на помощ“, под таблица „Скъпоструващи меобразно изследване“ се изменя така: „Оператив- „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборуд
дицински изделия за провеждане на лечение“ в
ната процедура за тиреоидектомия – може да
алгоритъма
на пътеката,
неналични
на територията
на
първото изречение
думите
„медицинските
издебъде изпълнена и с лазерна апаратура.“
лия“ се заменят
с „протези
за раменна
и лакътна
болнична
помощ“,
под
таблица
„Скъпоструващи
мед
2. В т. I. „Условия за сключване на договор
става“.
и за изпълнение на клиничната пътека“ в абзац лечение“ в първото изречение думите „медицинските
71. В КП № 222 „Средни оперативни про
първи думите „на злокачествени заболявания“ раменна
става“.
цедурии влакътна
областта
на раменния пояс и горния
се заличават.
71. В КП № 222 „Средни оперативни процедур
крайник“:
67. В КП № 202 „Оперативни процедури
В крайник“:
част „Кодове на основни процедури по
горния
върху щитовидна и паращитовидни жлези със
МКБ-9
КМ/АКМП“,
В
част
„Кодове натекстът
основни процедури по МКБ-9 КМ
среден обем и сложност“:
*77.40
Биопсия
на
кост
– неуточнено място
„
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от
трите диагностични процедури задължително е
образно изследване“ се изменя така: „Оперативната процедура за тиреоидектомия – може да
бъде изпълнена и с лазерна апаратура.“
68. В КП № 203 „Хирургично лечение при
надбъбречни заболявания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от

1560 Биопсия на други мускулно-скелетни точки

50200-00 Биопсия на кост, некласифицирана другаде“

сезаличава.
заличава.
се
72. В
В КП
„Физикална
терапия
и ре и рехаб
72.
КП№№260
260
„Физикална
терапия
хабилитация при детска церебрална парали
парализа“:
за“:
ВВ част
част „Кодове
„Кодовенанаосновни
основни
процедури
по М
процедури
по
диагностични
процедури“
МКБ-9 КМ“,
в таблица след
„Основни диагностични процедури“ след

„ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
**93.01 ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА
96192-00 Функционална оценка
Физиологична оценка
Забележка:
Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза,
наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове
Не включва:
такава, които са част от:
• оценка на стареене (96023-00 [1824])
• тестване на развитие (96184-00 [1824])
• генетична оценка (96035-00 [1824])
• психическа или поведенческа оценка (96175-00 [1823])
Физиологична оценка
96019-00 Биомеханична оценка
Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)
Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)
Мобилност/анализ на походка
Мускулоскелетна оценка
Оценка на стоежа
Не включва:
оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])
обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])“

се добавя

„**93.02 ОЦЕНКА НА СТОЙКАТА
ФИЗИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
96019-00 Биомеханична оценка
Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)
Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)
Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)
Мобилност/анализ на походка
Мускулоскелетна оценка
Оценка на стоежа
Не включва:
оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])
С Т Р. 6 0обем на движения/тестване на мускулатура
ДЪРЖА
В специализирано
Е Н В Е С Тоборудване
НИК
със
(96159-00 [1905])“
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се добавя
се
добавя

„**93.02 ОЦЕНКА НА СТОЙКАТА
ФИЗИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
96019-00 Биомеханична оценка
Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)
Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)
Мобилност/анализ на походка
Мускулоскелетна оценка
Оценка на стоежа
Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])
обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])“.

§ 14. В приложение № 18 „Амбулаторни процедури“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В амбулаторна процедура (АПр) № 5 „Оп
ределяне на план за лечение на болни със зло
качествени заболявания“ се правят следните
изменения:
1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
в т. 1 „За лица със солидни злокачествени тумори“:
1.1. В т. 1.2 след думите „медицински стандарт „Лъчелечение“ думата „и“ се заменя с
„или“.
1.2. В т. 1.3 след думите „медицински стандарт „Медицинска онкология“ думата „и“ се
заменя с „или“, а думите „Хирургия“, осъществявана най-малко на трето ниво“ се заменят
с „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво“.
2. В част „Изисквания за структури по медицинска онкология“, в част „Договор за изпълнение на АПр № 5 от пакет „Комплексно лечение
на злокачествени солидни тумори при лица над
18 години“:
2.1. В т. 1.1 след думата „лъчелечение“ думата „и“ се заменя с „или“.
2.2. Точка 1.2 се изменя така: „притежават
собствени структури по медицинска онкология
от минимум второ ниво на компетентност или
структура по лъчелечение или нуклеарна медицина
от минимум второ ниво на компетентност и хирургия от второ ниво на компетентност.“
2. В АПр № 14 „Диагностика и определяне
на терапевтично поведение на заболяванията
на хипофизата и надбъбрека“:
В част „Б. ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ“,
в т. I. „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на амбулаторната процедура“:
1. В абзац първи след думата „Педиатрия“ се
поставя запетая и се добавя „както и от обхвата
на медицинската специалност „Ендокринология
и болести на обмяната“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.
2. В т. 1 „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“,
в таблицата „Задължително звено/медицинска
апаратура“, в т. 1 след думите „детска ендокринология“ се добавя „или клиника/отделение
по ендокринология“.

3. В т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на амбулаторната процедура“, първо тире
след думата „жлеза“ се добавя „или в клиника/
отделение по ендокринология III ниво – четирима
лекари с призната специалност по ендокринология, поне двама – с квалификация за ехография на
щитовидна жлеза“.
3. В АПр № 20 „Хирургично лечение на гла
укома“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата
„Задължително звено/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на
оперативни процедури“ се заличават.
4. В АПр № 21 „Оперативни интервенции
върху окото и придатъците му със среден обем
и сложност“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата
„Задължително звено/медицинска апаратура“,
в т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на
оперативни процедури“ се заличават.
5. В АПр № 36 „Позитроннo-емисионна то
мография с компютърна томография34(ПЕТ/
КТ) (РЕТ/СТ)“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, абзац първи и втори се заличават.
6. В АПр № 44 „Диагностика на злокачест
вени заболявания на гърдата“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на амбулаторната процедура“:
1. В т. 1 „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение,
изпълнител на амбулаторната процедура“, в
таблицата, думите в т. 6 „Акредитирана лаборатория (отделение) по клинична патология“ се
заменят с „Лаборатория (отделение) по клинична патология“.
2. В т. 2 „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на амбулаторната проце-
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дура, неналични на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“, в
таблицата, думите в т. 2 „Акредитирана лаборатория по клинична патология с възможности
за провеждане на имунохистохимия с валидизирани тестове или наличие на договор с такава на територията на областта“ се заменят
с „Лаборатория по клинична патология с възможности за провеждане на имунохистохимия с
валидизирани тестове или наличие на договор с
такава на територията на страната“.
3. В т. II „Индикации за хоспитализация и
лечение“, т. 4 „Дехоспитализация и определяне
на следболничен режим“, в част „Довършване
на лечебния процес и проследяване“, изречение
първо „В цената на амбулаторната процедура
влизат един контролен преглед и решението на
онкологичната комисия /за назначено-отпада/
последващо лечение.“ се заменя с „В цената на
амбулаторната процедура влиза един контролен
преглед.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

§ 15. В приложение № 19 „Клинични процедури“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Клинична процедура (КПр) № 3 „Интен
зивно лечение, мониторинг и интензивни гри
жи с механична вентилация и/или парентерал
но хранене“, „КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3.1
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни
грижи с механична вентилация и/или парен
терално хранене в КАИЛ/ОАИЛ III ниво на
компетентност“ се заличава.
2. Клинична процедура № 3 „Интензив
но лечение, мониторинг и интензивни грижи
с механична вентилация и/или парентерално
хранене“, „КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3.2
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни
грижи с механична вентилация и/или паренте
рално хранене в КАИЛ/ОАИЛ II и III ниво на
компетентност“ се заличава.
3. Създава се нова КПр № 3 със следното
съдържание:

„КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи
с механична вентилация и/или парентерално хранене
Минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа)
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА – МОНИТОРИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ В УРИНАТА
Включва задължително следните показатели – албумин, уробилиноген, рН, кетотела, захар и седимент в уринна
проба, обем диуреза с отвеждане на урината в затворена система, 24 часова урина, измерване на относително тегло и
бъбречен клирънс;
Биопроба (посявка с антибиограма) на урина – по показания

1932

Изследвания на урината

91920-01

Изследване на уринен седимент

91920-03

Изследване за албумин в урината
Микроалбуминурия

91920-05

Изследване за уробилиноген в урината

91920-06

Изследване на pH на урина

91920-07

Изследване за кетотела в урината

91920-08

Изследване на захар в уринна проба

91920-09

Измерване обем диуреза с отвеждане на урината в затворена система

91920-10

Изследване на относително тегло на урина

91920-11

Измерване на бъбречен клирънс в урината

91920-02

Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност
Включва:
урокултура

по показания:
по показания:

антибиограма
**89.51 МОНИТОРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ПОСТОЯНЕН И НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ ПО ВРЕМЕ НА
ПРОЦЕДУРАТА.

Амбулаторна непрекъсната електрокардиография [ЕКГ ]
Включва:

интерпретация и доклад за записите
анализ, базиран на микропроцесор
Не включва: такава с < 12 часа – пропусни кода
11709-00

Амбулаторен непрекъснат холтер електрокардиографски запис
Включва:
с използване на система, способна на сравняване и пълно откриване на запис

**88.72 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

С Т Р.
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Ултразвук на сърце
Ехокардиография
Включва:
такъв изпълнен:
• използвайки:
• мапиране с цветен поток
• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)
• механично секторно сканиране
• трансдюсер с фазово излъчване
• с видео запис
55113-00

M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

**88.74 ЕХОГРАФИЯ – КОРЕМНИ ОРГАНИ
ВКЛЮЧВА И ЕХОГРАФИЯ НА ПЛЕВРАЛНИ КУХИНИ – ПО ПОКАЗАНИЯ

Ултразвук на корем или таз
55036-00

Ултразвук на корем
Включва:
сканиране на уринарен тракт
Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])
при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане
11600-02

Мониториране на централно венозно налягане

**89.63 АПАРАТНО МОНИТОРИРАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ – НЕИНВАЗИВНО ИЛИ ИНВАЗИВНО

11600-03

Мониториране на системно артериално налягане

11600-01

Мониториране на пулмонално артериално налягане
Не включва: мониториране налягане на разклонението на белодробната артерия (13818-00
[657])
това с катетър на Swan Ganz (13818-00 [657])

**89.65 АЛКАЛНО-КИСЕЛИННОТО СЪСТОЯНИЕ В ПРОБИ ОТ АРТЕРИАЛНА КРЪВ

1858
13842-01

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни
органи
Измерване на артериални кръвни газове

**89.66 МОНИТОРИРАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ГАЗОВЕ (КИСЛОРОД И ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС)

Друго измерване на дихателна функция
11503-10

Измерване на газова обмяна
Измерване на газова обмяна, включваща едновременно вземане на артериална кръв и
издишан въздух с измерване на парциално налягане на кислород и въглероден двуокис в
кръвта и въздуха
Не включва: интра-артериално канюлиране за кръвно-газов анализ (13842-00 [1858])

**89.68 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания
92056-00

Мониторинг на сърдечен дебит или кръвен ток, некласифицирано другаде

**89.70 МОНИТОРИРАНЕ (ИЗМЕРВАНЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ) НА БАЛАНСНА ПРИЕТИ/ОТДЕЛЕНИ ТЕЧНОСТИ
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1820

Физиологична оценка

92000-00

Мониториране (измерване и изчисление) на баланс на приети и/или отделени
течности

С Т Р. 6 3

**90.59 МОНИТОРИРАНЕ НА КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително всички посочени изследвания:
Мониториране на кръвни показатели: хемоглобин, хематокрит,брой еритроцити, кръвна захар, електролити в серум,
брой левкоцити, диференциално броене на бяла кръв, протромбиново време, брой тромбоцити, билирубин, креатинин,
общ белтък и албумин;
Мониториране на кръвни показатели:урея, йонограма, трансаминази, серумна амилаза, фибриноген, вр. на кървене,
вр. на съсирване, аРТТ, тромбоцити и други – по показания;
Хемокултура и антибиограма.
Токсични нива на медикаменти или други токсични субстанции

1923

Хематологични изследвания

91910-04

Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин,
еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично
апаратно изследване

91910-06

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

91910-07

Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-09

Изследване на протромбиново време

91910-08

Изследване на време на кървене

91913-04

Изследване на време на съсирване

91910-10

Изследване на активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

91910-11

Изследване на фибриноген

1924

Биохимична изследвания

91910-12
91910-13
91910-17
91910-18

Клинично-химични изследвания за глюкоза
Клинично-химични изследвания за креатинин
Клинично-химични изследвания за общ белтък
Клинично-химични изследвания за албумин

91910-14

Клинично-химични изследвания за урея

91910-19

Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-20

Клинично-химични изследвания за холестерол

91910-21

Клинично-химични изследвания за LDL-холестерол

91910-22

Клинично-химични изследвания за HDL-холестерол

91910-23

Клинично-химични изследвания за триглицериди

91910-24

Клинично-химични изследвания за гликиран хемоглобин

91910-25

Клинично-химични изследвания за пикочна киселина

по показания:
по показания:
по показания:
по показания:

по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
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91910-26

Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27

Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-28

Креатинкиназа (КК)

91910-29

Клинично-химични изследвания за ГГТ

91910-30

Клинично-химични изследвания за алкална фосфатаза (АФ)

91910-31

Клинично-химични изследвания за алфа-амилаза

91910-32

Клинично-химични изследвания за липаза

1926

Микробиологични изследвания

БРОЙ 18

по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:
по показания:

по показания:
91910‐41
Клинично‐химични изследвания за йонограма

по показания:
91937-02

Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

1934

Други лабораторни изследвания

по показания:
91919-18

Мониториране на токсични нива на медикаменти и/или други токсични субстанции
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*31.1 ВРЕМЕННА ТРАХЕОСТОМИЯ
трахеостомия за подпомагане на дишането

Трахеостомия
41881-00

*38.93

Отворена трахеостомия, временна
Трахеостомия БДУ
Включва:
отделяне на тироиден истмус
отделяне на подезични мускули

ПУНКЦИЯ НА ВЕНОЗЕН СЪД С ПЕРИФЕРНА И/ИЛИ ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

Венозна катетеризация
90220-00

Катетеризация/канюлизация на друга вена

*38.91 ПУНКЦИЯ НА АРТЕРИАЛЕН СЪД С КАТЕТЕРИЗАЦИЯ – ПРИ ПОКАЗАНИЯ.

Изключва:
същата при сърдечна катетеризация - 37.21-37.23
при бъбречна диализа - 38.95

Артериална катетеризация
34524-00

Катетеризация/канюлизация на друга артерия
Не включва: такава:
• свързани с устройства, доставящи медикамент (външна инфузионна помпа)
(34530-05 [766])
• за вземане кръв за газов анализ (13842-00 [1858])
• с поставяне на устройство за съдов достъп (34528-02 [766])

*39.95 ХЕМОДИАЛИЗА И/ИЛИ ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО ОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА. ПРИ ПОКАЗАНИЯ.
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Хемодиализа
13100-00

Хемодиализа

13100-01

Периодична хемофилтрация

13100-02

Продължаваща хемофилтрация

13100-03

Периодична хемодиафилтрация

13100-04

Непрекъсната хемодиафилтрация

13100-05

Хемоперфузия

*93.39 ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Умения, придобити по време на движение
Двигателна терапия
Работа с нарастваща натовареност/трудни условия
Включва:
оценка на прогреса
Забележка: Тренинг, включващ умения, изискващи асистиране или наблюдение на клиента
при изпълнение на упражнения, с цел подобряване кондицията на тялото,
подобряване на здравето или поддържане на форма или като средство за
корекция на деформитет или възстановяване на органни и телесни функции до
състояние на здраве.
96129-00

Терапия с упражнение, цяло тяло
Двигателна терапия БДУ
Обща двигателна терапия като гимнастически групи, плуване

*96.04 ЕНДОТРАХЕАЛНА ИЛИ НАЗОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ

Манипулации на дихателни пътища
Забележка: Кодовете, отнасящи се само до грижа и поддържане на проходимост на
дихателните пътища, включват вливане или аспирация на солеви разтвор
22007-00 Ендотрахeална интубация, единичен лумен
Ендотрахеална интубация БДУ
Не включва: само за грижа и поддържане на ендотрахеална интубация (22007-01 [568])
такава с вентилаторно подпомагане – пропусни кода
22008-00

Ендотрахeална интубация, двоен лумен
Не включва: само за грижа и поддържане на ендотрахеална интубация (22008-01 [568])
такава с вентилаторно подпомагане – пропусни кода

90179-02

Назофарингеална интубация
Не включва: само за грижа и поддържане на назофарингеална интубация (90179-05 [568])
такава с вентилаторно подпомагане – пропусни кода

*93.94 АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ

Други терапевтични интервенции на дихателна система
92043-00

Респираторен медикамент, прилаган чрез небулайзер
Овлажняваща терапия

*93.96 КИСЛОРОДНО ЛЕЧЕНИЕ

92044-00

Друго кислородно обогатяване

*96.07 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА И/ИЛИ НАЗОЙЕЮНАЛНА СОНДА.
интубация за декомпресия и/или ентерално хранене.

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система
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92036-00 Поставяне на назогастрална сонда
Сондиране за декомпресия
Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])
НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ
*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА

96202-07

Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

*96.70 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
ИЗВЪРШВА СЕ:
ЧРЕЗ ОРОТРАХЕАЛНА ИЛИ НАЗОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ НА ТРАХЕЯТА;
ИЛИ
ЧРЕЗ ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА
НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ – ПРИ ЗАПАЗЕНИ РЕФЛЕКСИ И СЪЗНАНИЕ НА ПАЦИЕНТА

Вентилаторно подпомагане
Bi-ниво с позитивно въздушно налягане [BiPAP] [вентилация с освобождаващо налягане]
[контрол на налягане на вентилацията] с ендотрахеална тръба или трахеостомия
Продължително позитивно налягане при обдишване [CPAP] с ендотрахеална тръба –
трахеостомия
Променлива задължителна вентилация [IMV]
Инвазивна вентилация
Механична вентилация
Налягане с позитивен експираторен край
Вентилация с подпомагащо налягане [PSV]
Синхронна променлива задължителна вентилация [SIMV]
Включва:
ендотрахеална:
• интубация
• асистирано дишане
механична вентилация с:
• ендотрахеална тръба (ETT)
• назална
• орална
• трахеостомия
отучване на интубиран (ендотрахеална тръба, трахеостомия) пациент с някакъв
метод
Кодирай също когато е направена:
• трахеостомия:
• перкутанна (41880-00 [536])
• постоянна (41881-01 [536])
• временна (41881-00 [536])
Не включва: продължителна вентилация с негативно налягане [CNPV] (92041-00 [568])
дишане с променливо позитивно налягане [IPPB] (виж блок [570])
вентилация с променливо позитивно налягане [IPPV] (виж блок [570])
неинвазивно подпомагане на дишане (виж блок [570])
13882-00

Грижа и поддържане на продължително подпомагане на дишането ≤ 24 часа

13882-01

Грижа и поддържане на продължително подпомагане на дишането > 24 и < 96 часа

13882-02

Грижа и поддържане на продължително подпомагане на дишането ≥ 96 часа

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти
13706-02

Приложение на опаковани клетки
Трансфузия на:
• еритроцити
• опаковани клетки
• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
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трансфузия на тромбоцитна маса

13706-03

Приложение на тромбоцити
Трансфузия на:
• тромбоцити

*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор

92061-00

Приложение на кръвосъсирващи фактори
Трансфузия на:
• антихемофилен фактор
• коагулационни фактори НКД
• криопреципитати
• фактор VIII

*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14

92062-00

Приложение на друг серум
Трансфузия на:
• албумин
• плазма (прясно замразена) (FFP)

*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
Колоид-съдържащи разтвори

92063-00

Приложение на кръвен експандер
Разреждане на кръвта
Трансфузия на:
• кръвозаместители
• Dextran
• Rheomacrodex

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:
Подкожна и/или интрамускулна инжекция и/или интравенозна инжекция или инфузия
*99.10 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ТРОМБОЛИТИЧНО ВЕЩЕСТВО
стрептокиназа
тъканен плазминогенен активатор
урокиназа

Приложение на фармакотерапия
Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект
Не включва: прилагане на:
• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
• фармакологичен агент за:
• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,
по видове, по локализация)
• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])
• перфузия (виж блок [1886])
• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])
хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])
Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок
[1920] Прилагане на фармакотерапия
96199-01

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, тромболитичен агент
Прилагане на фармакологичен агент чрез:
• инфузионен порт
• Port-A-Cath
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• резервоар (подкожен)
• устройство за съдов достъп
• венозен катетър
Кодирай също когато е направена:
• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок
[741])
*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
парентерално хранене

96199-07

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество
Прилагане на фармакологичен агент чрез:
• инфузионен порт
• Port-A-Cath
• резервоар (подкожен)
• устройство за съдов достъп
• венозен катетър
Кодирай също когато е направена:
• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок
[741])

*99.18 ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ - ИНФУЗИЯ НА КОЛОИД-НЕСЪДЪРЖАЩИ РАЗТВОРИ

96199-08

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит
Прилагане на фармакологичен агент чрез:
• инфузионен порт
• Port-A-Cath
• резервоар (подкожен)
• устройство за съдов достъп
• венозен катетър
Кодирай също когато е направена:
• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок
[741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:
Подкожна и/или интрамускулна инжекция и/или интравенозна инжекция или инфузия
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96199-02

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
Прилагане на фармакологичен агент чрез:
• инфузионен порт
• Port-A-Cath
• резервоар (подкожен)
• устройство за съдов достъп
• венозен катетър
Кодирай също когато е направена:
• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок
[741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

96199-03

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид
Прилагане на фармакологичен агент чрез:
• инфузионен порт
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• Port-A-Cath
• резервоар (подкожен)
• устройство за съдов достъп
• венозен катетър
Кодирай също когато е направена:
• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок
[741])

*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА СЕДАТИВА И/ИЛИ АНЕСТЕТИЦИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Дейностите по тези три кода са в следващите 3
96199-09

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
Прилагане на фармакологичен агент чрез:
• инфузионен порт
• Port-A-Cath
• резервоар (подкожен)
• устройство за съдов достъп
• венозен катетър
Кодирай също когато е направена:
• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])
Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок
[741])

96197-09

Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент

96200-09

Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
Кодирай също когато е направена:
• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ

Терапевтични интервенции на сърдечно-съдовата система
92052-00

Кардиопулмонална ресуститация

13400-00

Кардиовезия
Дефибрилация
Сърдечен електрошок
Възстановяване на сърдечен ритъм чрез електростимулация
Не включва: съпътстващо при кардиохирургия – пропусни кода

*99.61 ПРЕДСЪРДНО КАРДИОВЕРЗИО

*99.62 ДРУГ ЕЛЕКТРОШОК НА СЪРЦЕТО
дефибрилация
външна стимулация с електроди

92055-00

Друга конверсия на сърдечен ритъм

*99.63 СЪРДЕЧЕН МАСАЖ ПРИ ЗАТВОРЕН ГРЪДЕН КОШ
сърдечен масаж

92053-00

Затворен гръден сърдечен масаж
Сърдечен масаж БДУ
Външен ръчен сърдечен масаж
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Изискване: Клинична процедура № 3 се счита за завършена, ако са
приложени и отчетени задължително следните процедури:
1. Диагностични процедури, които се прилагат всеки ден - **89.51, 11709-00,
**89.63, 11600-03 или 11600-01, **89.70 92000-00;
Диагностична процедура с код **89.62 Мониториране на централно венозно
налягане, 11600-02
Мониториране на централно венозно налягане да се
изпълнява само по показания (индикации).
2. Диагностични процедури, които се прилагат задължително при постъпване и
при излизане от модела за провеждане на интензивно лечение - **89.65 Алкалнокиселинно състояние в проби от артериална кръв, 13842-01
Измерване на
артериални кръвни газове.
Диагностична процедура с код **89.66 Мониториране показателите на
дихателните газове (кислород и въглероден двуокис), 11503-10 Измерване на
газова обмяна се прилага задължително при постъпване и по показания – до края
на престоя. Мониторирането на показатели на дихателни газове да се приеме като
мониториране на SatO2.
Диагностична процедура с код **90.59 Мониториране на кръвни показатели изследване на кръв, кодове от блокове 1923, 1924, 1926 и 1934 се прилагат
задължително при постъпване и по показания – до края на престоя. Когато се налага
използване на кодовете от блок 1923, 1924, 1926 и 1934 – се извършват и кодират
необходимите кодове от блоковете, като всички кодове на изследвания от блоковете
се считат за една диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КПр.
Диагностична процедура с код **89.29 Други неоперативни измервания на
пикочополовата система – мониториране на показатели в урина, кодове от
блок 1932 се прилагат задължително при постъпване и по показания – до края на
престоя. Когато се използват кодовете от блок 1932 – се извършват и кодират
необходимите кодове от блока, като всички кодове на изследвания се считат за една
диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КПр – 24-часова урина по
този код се изследва, само когато пациентът има диуреза.
3. Терапевтични процедури, които се прилагат всеки ден - *38.93, 90220-00,
*93.96, 92044-00 – при коронарно болни пациенти се прилага по преценка, *96.70,
13882-00 или 13882-01 или 13882-02, *99.18, 96199-08 и *99.29, 96199-09;
Терапевтична процедура *96.04 Ендотрахеална или назотрахеална
интубация, 22007-00 Ендотрахeална интубация, единичен лумен или 22008-00
Ендотрахeална интубация, двоен лумен или 90179-02
Назофарингеална
интубация се прилага по индикации.
Терапевтична процедура *96.07 Поставяне на (назо-) гастрална сонда и/или
назойеюнална сонда, 92036-00
Поставяне на назогастрална сонда се
прилага по индикации.
Терапевтична процедура *99.19 Инжекция на антикоагуланти, 96199-09
Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и
неспецифичен фармакологичен агент или 96200-09 Подкожно приложение на
фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент се прилага
по индикации.
Следните диагностични процедури се прилагат както следва:
1. При изследване на кръв:
- Хемокултура и антибиограма се изпълнява по индикации;
51

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

- Токсични нива на медикаменти или други токсични субстанции се изпълнява
по индикации.
2. При изследване на урина:
Бъбречен клирънс в урина – прилага се по индикации;
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ:
Клиничната процедура включва дейности и услуги от обхвата на медицинската
специалност "Анестезиология и интензивно лечение", осъществявана на трето ниво
на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение",
в условията на спешност до осигуряване на специализиран транспорт; дейността
може да се осъществява на второ ниво на компетентност съгласно медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ

1.1 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ – ЗА КАИЛ/ОАИЛ III НИВО
НА КОМПЕТЕНТНОСТ
Section 1.01 Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАИЛ/ОАИЛ III ниво на компетентност, съгласно МС „Анестезия и
интензивно лечение“ с осигурено 24 часово дежурство (физическо присъствие
в структурата) на лекар/лекари със специалност Анестезиология и интензивно
лечение в съответната структура.
2. Клинична лаборатория II- III ниво
3. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия
4. Микробиологична лаборатория
5.Структура за диализно лечение I, II или III ниво на компетентност или
осигурена възможност за провеждане на диализно лечение на място
В условията на спешност процедурите могат да бъдат извършвани и в болници
с разкрита клиника/отделение по анестезия и интензивно лечение от второ ниво на
компетентност в съответствие с изискванията на медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение”.
1.2 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ – ЗА КАИЛ/ОАИЛ II НИВО
НА КОМПЕТЕНТНОСТ
Section 1.02 Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАИЛ/ОАИЛ II ниво на компетентност с осигурено 24 часово дежурство
(физическо присъствие в структурата) на лекар/лекари със специалност АИЛ в
съответната структура.
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2. Клинична лаборатория II- III ниво
3. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия
4. Микробиологична лаборатория
5. Клиника/Отделение по спешна медицина.
6. Наличие на лечебни структури по специалностите - вътрешни болести,
педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, хирургия,
ортопедия и травматология – минимум II ниво на компетентност
7. Структура по хемодиализа I, II или III ниво
8. Клиника/Отделение по съдебна медицина
9. Клиника/отделение по клинична патология
10. Структура по трансфузионна хематология
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на
съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на
територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура,
оборудване и специалисти за тази клинична процедура и има договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология – само за III ниво
2. КАТ и/или МРТ с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3.

3.1 За лечебни заведения с КАИЛ/ОАИЛ ІІІ-ниво – седем лекари със
специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“, съгласно медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
3.2 За ЛЗ за БМП с КАИЛ/ОАИЛ ІІ-ниво - пет лекари със специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“.
-лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по педиатрия;
- лекар със специалност по акушерство и гинекология;
- лекар със специалност по кардиология;
- лекар със специалност по неврология;
- лекар със специалност по хирургия;
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по нефрология;
- лекар със специалност по спешна медицина;
- лекар със специалност съдебна медицина;
- лекар със специалност по клинична патология;
- лекар със специалност по трансфузионна хематология.
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ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПО ПАКЕТ

С Т Р. 7 3

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната
процедура:
Диагностика и интензивно лечение на пациенти със:
Витални белези:
 пулс < 40 или над 150 уд./мин;
 систолично налягане < 80 mm hg или по-малко или равно на 30 % понижение от
обичайните стойности;
 средно артериално налягане < 60 mm Нg;
 диастолично налягане > 120 mm Нg;
 дихателна честота под 8/мин;
 дихателна честота над 30/мин.
Лабораторни резултати:
 серумен натрий <125 или >155 ммол/литър;
 серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър;
 артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Нg;
 ph < 7.3 или > 7.55;
 серумна глюкоза под 3.0 и над 20 ммол/литър;
 серумен калций > 3.9 ммол/литър;
 серумен лактат над 3 ммол/литър;
 токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична
нестабилност или при болен с нарушено съзнание, сърдечен ритъм или
хемодинамична нестабилност.
Резултати от образни изследвания:
 мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в
съзнанието или фокален неврологичен дефицит и необходимост от интензивно
лечение и мониторинг;
 руптурирани органи - жлъчен мехур, слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб,
езофагеални варици или матка, мезентериална тромбоза - с хемодинамична
нестабилност;
 дисекираща аневризма на аортата с хемодинамична нестабилност.
Електрокардиографски резултати:
 миокарден инфаркт с тежки аритмии, хемодинамична нестабилност или тежка
застойна сърдечна слабост;
 камерна фибрилация/тахикардия;
 пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност.
Симптоми с остро начало:
 анизокория при пациент с нарушения в съзнанието;
 анурия с органна дисфункция;
 заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна
недостатъчност;
 кома с нарушение във виталните функции;
 персистираща гърчова активност с нарушение във виталните функции;
 цианоза, въпреки кислородотерапия;
 сърдечна тампонада с хемодинамична нестабилност.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ,
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА.
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ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВА:

Непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощието организационна и
материална готовност, както и налични човешки ресурси за осъществяване на
интензивно лечение;

Непрекъсваема 24 часа в денонощието готовност за прием на
индицирани за интензивно лечение пациенти в специализираните структури за
интензивно лечение;

Непрекъсваемо и равностойно 24 часа в денонощието наблюдение,
проследяване и поддържане (контрол) на основните жизнени функции на пациента.
При интензивното лечение задължително се изисква поддържането на
постоянна готовност и навременното приложение по индикации на:
2.1. Мониториране по време на интензивно лечение:
При всеки пациент - обект на интензивно лечение, за цялото време на
пребиваването му в специализирана структура за интензивно лечение задължително
се прилагат при наличието на индикации следните методи на мониториране по
време на интензивно лечение:

мониториране на пулс и ЕКГ;

мониториране на централно венозно налягане, на налягания в
пулмоналната артерия, минутен сърдечен обем (инвазивен или неинвазивен метод),
на обем диуреза с отвеждане на урината в затворена система, събиране на 24часова урина и измерване на относителното й тегло;

мониториране на показателите на дихателните газове (кислород и
въглероден двуокис) и на алкално-киселинното състояние в проби от артериална
кръв;

мониториране на кръвни показатели;

мониториране на показатели в урината: седимент в уринна проба,
мониториране на резултатите от микробиологични изследвания на кръвни проби,
уринни проби, проби от трахеобронхиален лаваж, от храчки, от дренажни системи и
др.;

мониториране (измерване и изчисление) на баланс на приети/отделени
течности;

мониториране на резултатите от образни изследвания;
Резултатите от изследванията на дихателните газове (кислород и въглероден
двуокис) и на алкално-киселинното състояние в проби от артериална кръв трябва да
са на разположение след не повече от 15 минути от тяхното назначаване; на
образните изследвания с рентгенова апаратура - до един час след тяхното
назначаване; на изследванията на основните кръвни показатели - след не повече от
два часа от тяхното назначаване.
Стойностите на всички мониторирани параметри се регистрират задължително
в медицинската документация на пациента в зависимост от тяхната специфична
динамика, като задължително се регистрират техните екстремни (патологични)
величини по дни, часове и минути в реанимаиционен лист или лист за интензивно
лечение.
2.2. Кардиопулмонална ресусцитация по време на интензивно лечение;
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Кардиопулмоналната ресусцитация по време на интензивно лечение
(реанимация) е неделима част от дейността интензивно лечение. Включва прилагане
и/или готовност за прилагане на комплекс от диагностично-терапевтични
мероприятия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции при
пациенти - обект на интензивно лечение в клинична смърт.
Всички специализирани клинични структури за интензивно лечение
задължително трябва да имат готовност и да прилагат при наличието на индикации:

основно поддържане на живот (Basic Life Support) в пълен обем
(кардиопулмонална ресусцитация, осъществявана без специална екипировка);

разширено поддържане на живот (Advanced Life Support) в пълен обем
(кардиопулмонална ресусцитация, осъществявана със специална екипировка);
в) продължително поддържане на живот (Prolonged Life Support) в пълен обем.
2.3. Интензивно лечение.

Интензивното лечение в тесен смисъл е приложение на специфични средства и
методи, чрез които се осигурява диагностично-лечебният процес при пациенти - обект на
интензивно лечение.
2.4. Парентерално, ентерално или смесено хранене.

Мониториране на жизненоважните показатели се провежда непрекъснато.
Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти,
могат да извършват по назначение или самостоятелно.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА
ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
клиничната процедура:
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
 обективни данни (клинични и биохимични), че състоянието на пациента не
налага необходимост от прилагане на средства и методи за основно
поддържане на живота, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно
лечение" (в т.ч. отпадане на необходимостта му от механична вентилация или
от асистирано дишане);
 липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа.
Критерии за прекратяване на интензивно лечение (дехоспитализация или
превеждане)
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Клинични процедури № 3 и № 4 са с продължителност 24 часа. При липса на
основания за прекратяване на процедурата, след изтичане на продължителността й
се преминава към изпълнение на следваща процедура. Клиничните процедури № 3 и
№ 4 могат да се прилагат по отношение на пациента последователно в зависимост
от наличието на необходимост или отпадане на необходимостта от механична
вентилация и/или парентерално хранене, независимо от продължителността на
всяка от тях. В случай, че при пациента се наложи последователно прилагане на
процедурите преди изтичане на пълната продължителност на всяка от тях, се отчита
процедурата, по която е извършвана механична вентилация.

Прекратяване на клинична процедура за интензивно лечение № 3 и № 4
(дехоспитализация или превеждане в друга клиника/отделение на същото или друго
лечебно заведение) се предприема само ако пациентът излезе от моделите за прием
(в т.ч. отпадне необходимостта му от механична вентилация или от асистирано
дишане) и при него не се появят нови приемни критерии в продължение на 24
последователни часа. Посочените 24 часа, в които пациентът се наблюдава, се
считат за една клинична процедура (без механична вентилация).
Клиничните процедури № 3 и № 4 се прилагат по отношение на пациентите
самостоятелно или в хода на прилагане на лечение по клинична пътека с
изключение на клиничните пътеки за интензивно лечение с № 114 и № 115.
“
ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на
заболяването” на пациента (ИЗ) и в „Медицинско направление за провеждане на
клинични процедури/амбулаторни процедури ” (бл.МЗ-НЗОК № 8А).
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в
“История на заболяването” и Отчетен лист за интензивно лечение.
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от
родителя/настойника и е неразделна част от “История на заболяването”.
4. ОТЧИТАНЕТО се извършва с „Медицинско направление за провеждане на
процедури” - бл.МЗ-НЗОК № 8А и електронен отчет в определен формат, съгласно
изискванията на НЗОК.

ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВАТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА
ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
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ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Подтискане на дихателната активност изисква незабавно осигуряване на
проходимост на дихателните пътища и включване на изкуствена (механична)
белодробна вентилация (МВ). Това става чрез поставяне на интубационна тръба
през устната кухина, като тя достига до трахеята на пациентите. Когато се прецени,
че МВ ще продължава повече от 7-10 дни, се предприема извършване на
трахеостомия. При нея през отвор на трахеята се поставя трахеостомна канюла в
трахеята. Така пътя на постъпващите в белия дроб газове се скъсява. Почистването
на трахеята от секрети е по-лесно и броят на усложненията от притискане на
тръбата върху трахеята е по-малък. Контролът на механичната вентилация се
извършва чрез анализ на газовете О2 и СО2. Това е важно и за лечение на
съществуващия мозъчен оток, който може да предизвика вторични увреждания на
мозъчната кора. Техните стойности трябва да отговарят на нормалните за възрастта
Контрол на параклиничните параметри в пълен обем се извършва
непрекъснато.
На пациентът задължително се поставя уретрален катетър в пикочния мехур,
за да се елиминира събраната урина. Друг специален катетър се поставя във
венозен съд, най-често централна вена, за да получават пациентите необходимото
количество течности и хранителни разтвори. Интубацията на трахеята с
ендотрахеална тръба, поставяне на трахеостомна канюла и споменатите преди
процедури, се считат за инвазивни и могат да доведат до различни усложнения.
В резултат на проведеното лечение и извършени изследвания идва момент,
когато активното терапевтично поведение при някои пациенти завършва и всички
мерки за възстановяване на индивида се свеждат до общи грижи: сондово хранене,
активни аспирации, тоалет на дихателните пътища, промени на положението в
леглото.
Осигуряване на адекватна дихателна функция и оксигенация, последством О2 с
маска, интубация, апаратна вентилация;
осигуряване и поддържане на адекватна циркулация посредством поставяне
на централен венозен източник за провеждане на инфузионна терапия,
прилагане при необходимост на катехоламини, профилактика на ритъмни
нарушения, поставяне на уретерален катетър и назогастрална сонда;
 рехабилитация през целия болничен престой;
Лечение на придружаващите състояния – травматични поражения,
интоксикации, заболявания на други органи и системи, възпалителни и ендокринни
заболявания.
При лечението се осигурява спазване правата на пациента, установени в
Закона за здравето.
Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Окончателната диагноза се поставя на база физикалното и апаратно
изследване.
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Пациентът се дехоспитализира със стабилна хемодинамика и основни жизнени
функции.
След постъпването на пациента в клиниката, неговите близки могат
допълнително да бъдат разпитвани с оглед уточняване на детайли от заболяването.
Финансовите взаимоотношения с болницата са съгласно действащото
законодателство. Сведения за Вашият близък можете да получавате всеки работен
ден след 10ч. от Началник клиника/отделение или оторизирано от него лице.
Ако желаете да откажете лечение на Вашия близък, това трябва да направите
писмено, с което да поемете рисковете за това действие.
След като прочетох горното, декларирам че съм информиран/а за
заболяването, лечението, възможните усложнения, финансовите страни, както и за
условията в болницата.
....

Име......................................Презиме.................................Фамилия.............................

Роднинска
връзка..............................................................................................................
...

Дата...................................................................................................Подпис.................
ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Пациент
Клинична пътеки (наименование)
Диагноза - код МКБ 10

ЕГН
КП№

Приложени интензивни медицински процедури по МКБ 9 КМ
Пролежани дни по КП от.....до....(дати)
Брой пролежани дни по КП
В Клиника/отделение (наименование)
Стая №/легло №
Пролежани дни с прилагано интензивно лечение от.....до....(дати)
Брой пролежани дни (леглодни) с прилагано интензивно лечение
В Клиника/отделение (наименование)
Стая/зала №/ интензивно легло №
Характеристика
I. Група
индикации за
хоспитализация
(Тежест на
състоянието
при
хоспитализация)
Нестабилни критично болни с нужда от интензивно лечение,
1.
мониторинг и интензивни грижи, които не могат да се осъществят
извън пределите на интензивна клиника. Това са пациенти с нужда
от механична вентилация, фармакологична хемодинамична
поддръжка, спешни хирургични интервенции с висок риск и
интензивни грижи.
Пациенти с нужда от интензивен мониторинг – болни с тежък
2.
коморбидитет, които развиват остри нарушения в органната
функция или претърпяват тежки оперативни интервенции, с голяма
вероятност от изостряне на придружаващите заболявания.
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3.

Нестабилни критично болни с относително малка полза от
интензивно лечение поради естеството на острото заболяване или
естеството на придружаващите заболяваня. Тези болни могат да
получат терапия срещу острото заболяване, като ползата от
кардиопулмонална ресусцитация, интубация и механична
вентилация е малка – напр. болни с метастазиращи тумори,
усложнени с инфекция, сърдечна тампонада или обструкция на
дихателните пътища.
II. Състояние с необходимост от интензивни грижи
1. Животозастрашаващи сърдечно-съдови заболявания с хемодинамична
нестабилност
1.1
1.2
1.3
1.4
2. Животозастрашаващи заболявания на дихателна система с хемодинамична
нестабилност
2.1
2.2
2.3
3. Животозастрашаващи заболявания на нервна система с хемодинамична
нестабилност
3.1
3.2
3.3
4. Отравяния с хемодинамична нестабилност
4.1
4.2
4.3
5. Животозастрашаващи заболявания на гастро-интестинален тракт с
хемодинамична нестабилност
5.1
5.2
5.3
6. Животозастрашаващи ендокринни/метаболитни заболявания с
хемодинамична нестабилност
6.1
6.2
6.3
8. Други животозастрашаващи заболявания с хемодинамична нестабилност
IV. Жизнени параметри и показатели
1. Витални показатели
1.1.Пулс < 40 или над 150 уд/мин.
1.2.Систолично налягане < 80 mm Hg или < 30% от обичайната стойност
1.3.Средно артериално налягане < 60 mm Hg
1.4.Диастолично налягане > 120 mm Hg
1.5.Дихателна честота под 8/мин
1.6.Дихателна честота над 30 / мин.
2.Лабораторни стойности
2.1.Серумен натрий <125 или >155 ммол/литър
2.2.Серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър
2.3.Артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Hg
2.4.pH < 7.3 или > 7.55
2.5.Серумна глюкоза е под 3 и над 20 ммол/литър
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2.6.Серумен калций > 3.9 ммол/литър
2.7.Серумен лактат над 3 ммол/литър
2.8.Токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична
нестабилност или
3.Радиографски методи
3.1.
3.2.
3.3.
4.Електрокардиограма
4.1.
4.2.
4.3.
5.Симптоми с остро начало
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Управител/директор на лечебното
заведение:
Началник на отделение/клиника:
Лекуващ лекар:

4. В КПр № 5 „Лечение за новородени деца
с вродени сърдечни малформации, претърпели
сърдечна оперативна интервенция до навърш
ване на 1-годишна възраст“:
В част „Кодове на основни процедури“, под
таблицата, в „Изискване:“, в т. 3 код „93.39“ се
заменя с „93.38“.
5. КПр № 6 „Ендоваскуларно лечение на не
травматични мозъчни кръвоизливи, аневризми
и артериовенозни малформации на мозъчните
съдове“:
В т. III. „Документиране на дейностите по
клиничната процедура“:
1. В т. 1 думите „част ІІ на“ се заличават.
2. В т. 4 думите „част ІІІ на“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в
сила от 1 март 2020 г., с изключение на:
– § 3, както и условието за сключване на договор, посочено в т. I. „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2. „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на
болнична помощ“, в таблица „Задължително
звено/медицинска апаратура“: „Операционен
микроскоп, оборудван с видеоапаратура за запис на оперативните процедури“ от диагностично-лечебния алгоритъм на КП № 132 и 135 и
АПр № 19;
– § 7, т. 3 и 4,
които влизат в сила от 1 май 2020 г.
(2) В срок до 1 юни 2020 г. НС на НЗОК и
УС на БЛС определят ред, условия и правила
за контрол върху АПр № 19, в т. ч. и чрез възможност за генериране на видеозапис и QR код.
§ 17. Навсякъде в текстовете на Националния рамков договор за медицинските дейности

за 2020 – 2022 г. думите „(КПр № 3.1 и № КПр
№ 3.2)“ се заличават.
§ 18. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни
екземпляра по един за: НЗОК, БЛС, министъра
на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 19. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се
публикува на официалната интернет страница
на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Проф. д-р Николай
Д-р Бойко Пенков
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
61 Анева
Андрей Дамянов
Д-р Роза
Д-р Гергана Николова
Д-р Александър Заимов

Д-р Евгени Душков
За управител на НЗОК:
Д-р Йорданка Пенкова
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
2011
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Армения за
взаимна защита и обмен на класифицирана
информация
(Утвърдено с Решение № 207 от 5 април
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
10 февруари 2020 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Армения (наричани по-нататък „Страните“),
Като се съгласиха да преговарят по въпроси
в областта на политиката и сигурността, да
разширят и засилят сътрудничеството помежду
си в политическата, военната и икономическата област,
Осъзнавайки промените в политическата
ситуация в света и признавайки значението
на взаимното сътрудничество в името на
мира, международната сигурност и взаимната
надеждност,
Признавайк и, че сът рудничеството на
високо ниво може да изисква обмен на класифицирана информация между Страните,
Желаейки да определят правила за взаимната защита на класифицираната информация,
които ще се прилагат спрямо всички споразумения и договори – съдържащи класифицирана информация – които ще се сключват
между Страните,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това Споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ – информация, независимо от вида, формата, начина
є на пренасяне, създадена или в процес на
създаване, на която е определено ниво на класификация и която в интерес на националната
сигурност и в съответствие с националното
законодателство на Страните изисква защита
срещу нерегламентиран достъп.
(2) „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ – всяка форма на
разкриване на класифицирана информация,
включително злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне, унищожаване или неправилното є класифициране, както и всякакви
действия, водещи до нарушаване на защитата
є или до загубване на такава информация.
За нерегламентиран достъп се счита и всяко
действие или бездействие, довело до узнаване
на информацията от лице, което не прите-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

жава разрешение за достъп/удостоверение за
сигурност и не отговаря на принципа „необходимост да се знае“.
(3) „Класифициран документ“ – всеки документ, който съдържа класифицирана информация, определена като такава от националното
законодателство на Страните.
(4) „Класифициран материал“ – всеки класифициран документ или част от техническо
оборудване, оборудване, компоненти или
военни продукти, произведени или в процес
на производство, както и компонентите, използвани за тяхното производство, в които се
съдържа класифицирана информация.
(5) „Ниво на класификация“ – категория,
която според националното законодателство
на Страните характеризира значимостта на
к ласифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото
на защитата є, а също така категория, въз
основа на която се маркира класифицираната
информация.
(6) „Разрешение за достъп/Удостоверение за
сигурност“ – документ, издаден в съответствие
с националното законодателство на Страните в резултат на процедура по проучване за
надеждност, който установява, че от гледна
точка на сигурността определено физическо
лице/юридическо лице може да има достъп
до класифицирана информация.
(7) „Страна-източник“ – страната, която
предоставя класифицирана информация на
другата страна.
(8) „Страна-получател“ – страната, на която
е предоставена класифицирана информация
от другата страна.
(9) „Компетентни органи“ – органи, които
в съответствие с националното законодателство на Страните осъществяват държавната
политика в областта на защитата на класифицираната информация на територията на
техните държави, които са оторизирани да
осъществяват общ контрол в тази област, както
и да осигуряват изпълнението на разпоредбите на това Споразумение на територията на
техните държави. Тези органи са изброени в
член 5 на това Споразумение.
(10) „Контрагент“ – физическо или юридическо лице, което съгласно разпоредбите
на това Споразумение е упълномощено да
сключва класифицирани договори.
(11) „Класифициран договор“ – договор,
вк л юч и т ел но п ред дог оворн и о т ношен и я,
който съдържа класифицирана информация
или включва създаването, използването или
предаването на класифицирана информация.
(12) „Принцип „необходимост да се знае“ –
необходимост та да се пол у чи дост ъп до
класифицирана информация във връзка със
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служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(13) „Трета страна“ – държава или международна организация, която не е Страна по
това Споразумение.
(14) „Декласифициране на информацията“ – премахване на нивото на класификация.
(15) „Нарушаване на мерките за сигурност“ – действие или бездействие, противоречащо на националното законодателство на
Страните, което води или може да доведе до
нерегламентиран достъп до класифицирана
информация.
Член 2
Цел
Целта на това Споразумение е да гарантира
защитата на класифицираната информация,
съвместно създадена или обменяна между
Страните.
Член 3
Нива на класификация
Страните се съгласяват, че следните нива на
класификация са еквивалентни и съответстват
на нивата на класификация, определени от
националното законодателство на Страните:

Защитата на класифицирана информация
на Република България с ниво на класифи к а ц и я З А С Л У Ж ЕБНО ПОЛЗВА Н Е/
RESTRICTED се осъществява в Република Армения в съответствие с ниво на класификация
.
Член 4
Мерки за защита
(1) Страните в съответствие със своето
национално законодателство и изискванията
на това Споразумение са задължени да осигуряват защитата на съвместно създадена или
обменяна класифицирана информация.
(2) Страните своевременно се информират
взаимно за всякакви промени в националното
им законодателство, които оказват влияние
върху защитата на класифицираната информация. В този случай Страните се информират
взаимно в писмена форма с цел обсъждане
на възможни изменения на това Споразумение. През този период класифицираната
информация се защитава според клаузите
на Споразумението, освен ако няма други
писмени договорености.
(3) Не се предоставя достъп до класифицирана информация на лица единствено на
основание на ранг, длъжност или разрешение
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за достъп. Достъп до класифицирана информация се предоставя само на тези лица, на
които е издадено разрешение за достъп, в
съответствие с принципа „необходимост да
се знае“.
(4) Страната-получател се задължава:
а) да не разпространява и предава класифицирана информация на трета страна без
съответното писмено съгласие на Компетентния орган на Страната-източник;
б) да осигури ниво на класификация на
класифицираната информация, еквивалентно
на нивото, дадено от Страната-източник, в
съответствие с член 3;
в) да не използва класифицираната информация за цели, различни от тези, за които е
била предоставена.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на Страните са:
– За Република България: Държавна комисия по сигурността на информацията, София,
Република България;
– За Реп ублика Армени я: Национа лна
служба за сигу рност към правителството
на Република Армения, Ереван, Република
Армения.
(2) Страните се информират взаимно по
дипломатически път за всяка последваща
промяна на техните Компетентни органи.
(3) Компетентните органи се информират
взаимно за приложимото национално законодателство относно защитата на класифицирана
информация.
(4) За да се осигури по-тясно сътрудничество за целите на изпълнението на това
Споразумение, по искане на една от Страните
Компетентните органи могат да провеждат
консултации.
(5) С цел постигане и поддържане на сходни
стандарти за сигурност Компетентните органи
при молба си предоставят взаимно информация
относно стандартите за сигурност, процедурите, функциите и практиките в областта на
защитата на класифицираната информация,
прилагани от съответната Страна.
Член 6
Сътрудничество за сигурност
(1) В съответствие с националното законодателство на Страните държавните органи,
упълномощени в областта на сигурността,
могат директно да обменят и връщат оперативна и/или разузнавателна информация
един на друг.
(2) При поискване Компетентните органи
в съответствие с националното си законодателство си оказват взаимно съдействие при
процедурите за издаване на разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност.
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(3) Страните взаимно признават своите
разрешения за достъп/удостоверения за сигурност в съответствие с националното си
законодателство.
(4) Сътрудничеството по това Споразумение
се осъществява на английски език.
Член 7
Предаване на класифицирана информация
(1) По правило обменът на класифицирана
информация се осъществява по дипломатически път.
(2) Република България също може да обменя класифицирана информация с Република
Армения чрез военни куриери. Република
Армения също може да обменя класифицирана информация с Република България чрез
куриери или военни куриери.
(3) Страната-получател незабавно информира Страната-източник при получаване на
класифицирана информация.
(4) Класифицирана информация може да
бъде пренасяна по защитени комуникационни
системи, мрежи или друго електромагнитно
оборудване, които са одобрени от Компетентните органи и притежават сертификат,
издаден в съответствие с националното законодателство на Страните.
(5) Други средства за пренос на класифицирана информация могат да бъдат използвани
само при общо съгласие на Компетентните
органи.
(6) В случай на пренос на голям обем от
класифицирана информация Компетентните
органи дават своето разрешение и одобряват
начините на пренос, маршрута и другите
критерии за сигурност.
Член 8
Превод, размножаване и унищожаване.
Промяна и премахване на нивата на класи
фикация
(1) Класифицирана информация с ниво на
класификация
се превежда и/или размножава само с писмено разрешение на Страната-източник.
(2) Всички преводи на класифицирана информация се извършват само от лица, които
притежават разрешение за достъп до съответното ниво на класификация. Тези преводи
са с еквивалентно ниво на класификация в
съответствие с член 3 от това Споразумение.
(3) При размножаване на класифицирана
информация всички обозначения за сигурност
на оригинала следва да бъдат отбелязани на
всяко копие. Тази размножена информация
трябва да бъде поставена под същия контрол
като оригиналната информация. Броят на
копията трябва да бъде ограничен до необходимия брой за официални цели.
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(4) Класифицирана информация се унищожава по начин, непозволяващ нейното
възстановяване изцяло или отчасти.
(5) Страната-източник може да забрани
размножаването или унищожаването на класифицирана информация чрез отбелязване
върху съответния носител на класифицирана
информация или чрез прилагане към съответния носител на писмено уведомление.
Ако унищожаването на класифицирана информация е забранено, същата се връща на
Страната-източник.
(6) Класифицирана информация с ниво на
класификация
не се унищожава освен в сл у чаи те, предви дени в
алинея 7 на този член. Тя се връща на Страната-източник.
(7) В критични ситуации, когато е невъзможно да се защитава или върне класифицираната информация, създадена и предадена
в съответствие с това Споразумение, тя се
унищожава незабавно. Страната-получател
уведомява във възможно най-кратки срокове
Компетентния орган на Страната-източник
за унищожаването на класифицираната информация.
(8) На всички преводи се поставя обозначение, което показва, че съдържат класифицирана информация, получена от Странатаизточник.
(9) Страната-получател не може да променя и/или премахва нивото на класификация на предоставената є класифицирана
информация без предварителното писмено
разрешение на Страната-източник.
Член 9
Класифицирани договори
(1) К ласифициран договор се сключва и
изпълнява в съответствие с националното
законодателство на Страните. При съответна
молба Компетентните органи на Страните
се информират взаимно относно наличието на разрешение за достъп/удостоверение
за сигурност на предложения контрагент,
с ъ о т ве т с т ва що на изиск ва но т о н и во на
класификация. Ако предложеният контрагент не притежава разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност, Компетентният
орган на всяка от Страните може да поиска
контрагентът да бъде проучен.
(2) Неразделна част от всеки класифициран договор или договор с подизпълнител
е А нексът по сиг у рност та. В този анекс
контрагентът на Страната-източник уточнява коя информация ще бъде предоставена
на Страната-полу чател или създавана от
Страната-получател. Анексът по сигурността следва да съдържа разпоредби относно
изискванията за сигурност.
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(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната информация във
всички случаи се отнася до:
а) задължение на контрагента да разкрива
класифицирана информация само на лице,
което има издадено разрешение за достъп във
връзка със съответните клаузи на договора
при спазване на принципа „необходимост да се
знае“ и което лице работи или е ангажирано
с изпълнението на договора;
б) средствата, които ще бъдат използвани
за пренасяне на класифицирана информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да възникнат във връзка с класифицираната информация поради промяна на нивото є на класификация или отпадане на необходимостта от понататъшната є защита;
г) процедурата за одобряване на посещения, достъп или проверка на служители на
една от Страните до съоръженията на другата
Страна, които са предвидени в договора;
д) задължение за своевременно уведом я ва не на Ком пе т ен т н и я орга н на конт ра г ен т а о т но сно о с ъще с т вен, п р ед п рие т и л и п р ед п о л а г а е м н е р е г л а м е н т и р а н
достъп до класифицирана информация, съдържаща се в договора;
е) използване на класифицирана информация, свързана с договора само за целите,
свързани с предмета на договора;
ж) стриктно спазване на процедурите за
унищожаване на класифицирана информация;
з) задължение за предоставяне на класифицирана информация на трета страна само
с писмено съгласие на Компетентния орган
на Страната-източник.
(4) Необходимите мерки за защита на
класифицираната информация, както и процедурата за оценка, намаляване или компенсиране на възможни загуби, причинени на
контрагентите вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация,
се регламентират детайлно в съответни я
класифициран договор.
(5) Сключени с контрагенти договори, съдържащи класифицирана информация с ниво
на класификация ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED, следва да съдържат подходяща клауза, определяща минималните мерки, които трябва да се приложат за защитата
на такава класифицирана информация. За такива договори не е необходимо разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност.
Член 10
Посещения
(1) Представители на Компетентните органи могат да провеждат периодични срещи,
на които да обсъждат процедурите за защита
на класифицираната информация.
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(2) Посетителите получават предварително
писмено разрешение от Компетентния орган
на държавата домакин само ако им е разрешен достъп до класифицирана информация
в съответствие с тяхното национално законодателство и ако им е необходим достъп
до обекти, където се създава, обработва или
съхранява класифицирана информация.
(3) Редът за осъществяване на посещения
трябва да бъде съгласуван между Компетентните органи.
(4) Посещения на представители на едната
Страна в обекти на другата Страна, за които
се изисква достъп до класифицирана информация, се ограничават до тези, необходими
за служебни цели.
(5) Заявлението за посещение съдържа
следната информация:
а) име и фамилия на посетителя, дата и
място на раждане, номер на паспорт (друг
документ за самоличност);
б) гражданство на посетителя;
в) заеманата от посет и тел я д л ъж ност
и наименование на организацията, която
представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя до
съответното ниво на класификация;
д) цел на посещението, п редложената
работна програма и планираните дати на
посещението;
е) наименование на обектите, които ще
бъдат посетени.
(6) В изпълнение на това Споразумение могат да се осъществяват многократни посещения. Компетентните органи на Страните одобряват списък на лица, които са определени да
осъществяват такива посещения. Тези списъци
са валидни за първоначален период от дванадесет месеца.
(7) След като списъците по ал. 6 са одобрени от Компетентните органи на Страните, сроковете на конкретните посещения се
уговарят директно със съответните органи
на обектите, които ще бъдат посетени от
лицата.
(8) Всяка Страна гарантира защитата на
личните данни на посетителите в съответствие с националното си законодателство.
Член 11
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките
за сигурност Компетентният орган, в чиято
държава е възникнало такова нарушаване,
трябва да информира Компетентния орган
на другата Страна възможно най-бързо и да
проведе необходимото разследване. При необходимост Страните си оказват съдействие
при разследването.
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(2) В слу чаите, когато нару шаване на
мерките за сигурност се извърши в трета
страна, Компетентният орган от изпращащата
Страна трябва да предприеме действията по
ал. 1, когато е възможно.
(3) Страната, провеждаща разследване,
трябва да информира писмено другата Страна
относно резултатите, предоставяйки окончателен доклад за причините за нарушаване на
мерките за сигурност и размера на вредите.
Член 12
Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите,
свързани с изпълнение на задълженията є
по това Споразумение.
Член 13
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразу мение се ск лючва за
неопределен срок и влиза в сила от датата
на получаване на последното писмено уведомление по дипломатически път, с което
Страните се уведомяват взаимно, че са били
изпълнени всички вътрешноправни процедури, необходими за неговото влизане в сила.
(2) Това Споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие на
Страните. Такива изменения влизат в сила
в съответствие с ал. 1.
(3) Всяка Страна може да прекрати това
Споразумение с писмено уведомление до
дру гата Ст рана. Прекратяването влиза в
сила шест месеца след датата на получаване
на уведомлението по дипломатически път.
Независимо от прекратяването на Споразумението всяка класифицирана информация,
предоставена по Споразу мението, т рябва
да продължи да бъде защитавана съгласно
горепосочените разпоредби до момента, в
който Страната-източник освободи Страната-получател от това задължение.
(4) Всеки спор относно тълкуването или
приложението на това Споразумение се решава чрез консултации между Страните без
отнасяне към каквато и да е юрисдикция.
Подписано в Ереван на 12 февруари 2018 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арменски и английски език,
като текстовете имат еднаква сила. В случай
на различия при тълкуването меродавен е
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Борис Димитров,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
1867

За правителството на
Република Армения:
Едвард Налбандян,
министър на
външните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19
и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г., Решение
№ 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57
от 2018 г., бр. 73 от 2018 г. и бр. 20 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Междинните култури следва да са засети до
1 септември на годината на кандидатстване.“
2. В ал. 4 думата „октомври“ се заменя със
„септември“, а думата „декември“ – с „ноември“.
§ 2. В чл. 16, ал. 6 след думата „площ“ се
добавя „по СЕПП“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „правила“ се заменя с
„условия“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. официалните етикети от опаковките на
семената, използвани за посев – при подаване
на заявлението за подпомагане; оригиналите
на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане, което се изпраща в
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;“.
§ 4. В чл. 19, ал. 4 след думите „планински
райони“ се добавя „най-малко на 1500 кг мляко
на млечна крава в преход или преминала период на преход към биологично производство“.
§ 5. В чл. 19а, ал. 2, т. 6 след думите „ал. 6“
се добавя „т. 2“.
§ 6. В чл. 21, ал. 2, т. 6 след думите „ал. 6“
се добавя „т. 2“.
§ 7. В чл. 23, ал. 2, т. 5 след думите „ал. 6“
се добавя „т. 2“.
§ 8. В чл. 27а, ал. 1:
1. В т. 6 накрая се добавя „което е вписано в
Националния електронен регистър на обектите
за производство и търговия на едро и дребно с
храни от животински и неживотински произход – Секция ІХ – Млечни продукти;“.
2. В т. 7 накрая се добавя „за изхранване
на животните за кандидатите по схемите по
чл. 19, 19а и 23;“.
3. Създава се т. 8:
„8. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския
стопанин на други земеделски стопани за
изхранване на животните, за кандидатите по
схемата по чл. 24, които са заявили за подпомагане до 50 броя животни.“.
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 18, т. 1, 2, 4, 5“ се
добавя „и 8“, думите „първите 30“ се заменят
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с „първите 50“, думите „над 30-ото“ – с „над
50-ото“, а числата „1,1:1“ – с „1,25:1“.
2. В ал. 3 числото „100“ се заменя с „200“,
думите „над 100-ото“ – с „200-ото“, а числата
„1,1:1“ – с „1,25:1“.
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „които стопанисват“ се
добавя „и заявяват за подпомагане по схемата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „добив от“ се добавя
„допустимите площи със“, а след думата „култури“ се добавя „по ал. 1“;
б) създава се т. 4:
„4. установената култура съответства на заявената култура; площи, на които се установи
култура, различна от заявената, се считат за
наддекларирани.“
3. В ал. 3 думите „земеделските стопани са
реализирали количество плодове“ се заменят
с „е изпълнено условието“, а думата „представили“ се заменя с „представени“.
§ 11. В чл. 29а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „които стопанисват“ се
добавя „и заявяват за подпомагане по схемата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „добив от“ се добавя
„допустимите площи със“, а след думата „култури“ се добавя „по ал. 1“;
б) създава се т. 4:
„4. установената култура съответства на заявената култура; площи, на които се установи
култура, различна от заявената, се считат за
наддекларирани.“
3. В ал. 3 думите „земеделските стопани са
реализирали количество плодове“ се заменят
с „е изпълнено условието“, а думата „представили“ се заменя с „представени“.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „по ал. 1“ се заличават и
се създава изречение второ: „площи, заявени
за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от домати, краставици,
корнишони и патладжан, се считат за наддекларирани;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 4 след думите „добив от“ се добавя
„допустимите площи със“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 13. В чл. 30а, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „площи,
заявени за подпомагане по схемата, на които се
установи различна култура от пипер, се считат
за наддекларирани;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 след думите „добив от“ се добавя
„допустимите площи със“.
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§ 14. В чл. 30б, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „площи,
заявени за подпомагане по схемата, на които
се установи различна култура от картофи, лук
и чесън, се считат за наддекларирани;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 след думите „добив от“ се добавя
„допустимите площи със“.
§ 15. В чл. 30в, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „площи,
заявени за подпомагане по схемата, на които
се установи различна култура от моркови, зеле,
дини и пъпеши, се считат за наддекларирани;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 след думите „добив от“ се добавя
„допустимите площи със“.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „година на заявяване от заявените“ се добавя „и допустими за
подпомагане“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 се създава изречение второ: „площи,
заявени за подпомагане по схемата, на които
се установи различна култура от домати, пипер
и краставици – оранжерийно производство, се
считат за наддекларирани;“
б) точка 2 се отменя.
3. В ал. 4 след думата „подлежат“ се добавя
„заявените и допустими за подпомагане площи“.
4. В ал. 5 след думата „брой“ се добавя
„заявени и“.
§ 17. В чл. 31а се правят следните измения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „проверката“ се заменя с
„административните проверки“, след думите
„ДФЗ – РА“ се добавя „по чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП“,
а думата „включва“ се заменя с „включват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При извършване на теренни проверки
на физическите блокове за актуализация на
СИЗП Министерството на земеделието, храните
и горите осъществява контрол на площите по
ал. 1, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно
ползване на физическия блок, в който попада
културата.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При извършване на проверките по ал. 2,
както и при извършване на проверките на
място от ДФЗ – РА, по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП,
Министерството на земеделието, храните и
горите и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на
площите по ал. 1 и по отношение на наличието
на заявената култура, както и за спазването
на минималните агротехнически мероприятия,
позволяващи получаване на добив от площите,
или за следи от растителни остатъци от заявената култура.
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(4) Министърът на земеделието, храните и
горите може да разпореди със заповед извършването на проверки по ал. 3 съвместно от служителите на Министерството на земеделието,
храните и горите и ДФЗ – РА.“
§ 18. В чл. 32 се създава ал. 9:
„(9) Българската агенция по безопасност
на храните предоставя на ДФЗ – РА, в срок
до 31 декември в годината на кандидатстване
актуална извадка от списъка с кандидати, които
имат обекти за производство и/или пакетиране
на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани
по чл. 12 от Закона за храните в Националния
електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от
животински и неживотински произход, в частта
„Обекти за производство и/или пакетиране
на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2,
във формат и по вид информация, посочени
от ДФЗ – РА.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „стопанисват“ се добавя „и заявяват за подпомагане по схемата“.
2. В ал. 2 думата „отглеждана“ се заменя
със „заявена и допустима“.
§ 20. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
a) точка 2 се изменя така:
„2. проверка на различни юридически лица
с един управител или кандидат физическо лице,
което е управител на юридическо лице или е
едноличен търговец (ЕТ);“
б) точка 3 се изменя така:
„3. проверка дали дадено физическо лице е
собственик на поне 50 на сто от капитала на
свързаните с него юридически лица;“.
2. В ал. 2 думите „лични и географски“ се
заличават.
§ 21. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4а числото „18“ се заменя с „27“.
2. В т. 13 след думата „стопанин“ се добавя
„за отглеждане на говеда, овце и/или кози, и/
или биволи“.
3. В т. 15 се създава изречение второ: „При
реализация в страната животните трябва да
са пристигнали в животновъдния обект на
приемащата страна по ветеринарномедицинското свидетелство и това да е отбелязано в
системата за идентификация и регистрация на
животните на БАБХ.“
4. Създава се т. 19:
„19. „Агротехнически мероприятия“ представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните
изискванията на вида и сорта, съобразени
с района и технологията на отглеждане и
включващи спазване на оптимални срокове
и норми на сеитба и засаждане, навременно
извършване на обработка на почвата в реда и
междуредията, торене, напояване, провеждане
на растителнозащитни мероприятия за опазване
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от болести, неприятели и плевели и вписани в
дневниците за проведените растителнозащитни
мероприятия и торене.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. За издадените документи в периода
от 1 октомври 2019 г. до датата на влизане в
сила на тази наредба за реализация на мляко
по схемата по чл. 24, различни от случаите
на чл. 27а, ал. 1, т. 8, се прилага новият ред.
§ 23. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22
и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.,
бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от
2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40
от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 и 42 от
2018 г. и бр. 20 и 43 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, т. 30 след съкращението „(НР1)“
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая
се добавя „и подмярка 13.3. Компенсационни
плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения/(НР3)“.
2. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 3:
аа) в основния текст след думите „идентификацията на“ се добавя „блоковете на земеделското стопанство и“;
бб) създава се буква „з“:
„з) сорт коноп, когато се кандидатства по
чл. 1, т. 1 за площите, засети с култура коноп;“
б) в т. 6:
аа) в основния текст думата „пчелите“ се
заменя с „пчелните семейства“;
бб) в буква „б“ думите „и допустими за
подпомагане по тези схеми“ се заличават;
вв) в буква „в“ думите „мярка 10 „Агроекологични плащания“ се заличават, след думата
„животните“ се добавя „и пчелните семейства“,
думите „и допустими за подпомагане по посочените мерки“ се заличават, думата „животно“ се заменя с „животно/пчелно семейство“,
а думата „номер“ – с „номер/индивидуална
идентификационна табела по чл. 7а от Наредба
№ 10 от 2015 г. за условията за регистрация и
реда за идентификация на пчелните семейства
(ДВ, бр. 27 от 2015 г.)“;
в) точка 7 се отменя.
3. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Кандидатите по схемите за директни
плащания, които използват площите за производство на коноп в съответствие с чл. 32,
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за
директни плащания за земеделски стопани по
схеми за подпомагане в рамките на общата
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент
(ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347, 2013 г.),
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представят всички оригинални етикети от използваните опаковки семена. Държавен фонд
„Земеделие“ маркира предоставените етикети с
УРН на кандидата и година на кампанията на
кандидатстване. Държавен фонд „Земеделие“
съхранява копия на маркираните етикети и
при писмено искане от страна на кандидата
връща оригиналите с приемно-предавателен
протокол.“;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) Площите със заявена култура коноп
са допустими за подпомагане по схемите за
директни плащания, когато бенефициерите,
заявили културата, са получили разрешение
за отглеждане на коноп от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Наредба
№ 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване
на разрешение за отглеждане на растения от
рода на конопа (канабис), предназначени за
влакно, семена за фураж и храна и семена за
посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в
листна маса, цветните и плодните връхчета,
за търговия и контрол (ДВ, бр. 25 от 2018 г.)
(Наредба № 1 от 2018 г.).“;
в) създава се ал. 7:
„(7) Министерството на земеделието, храните
и горите предоставя на ДФЗ – РА, информация
за издадените разрешителни за отглеждане на
култура коноп и размера на площта, за която
има издадено разрешение, в срок не по-късно
от 1 декември в годината на кандидатстване.“;
г) създава се ал. 8:
„(8) Когато установена площ с култура коноп
е по-голяма от тази, за която е получено разрешение за отглеждане на културата, съгласно
Наредба № 1 от 2018 г. площта, надвишаваща
разрешената, се счита за наддекларирана.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 9;
е) досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
4. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителите на общинските служби по
земеделие оказват помощ на кандидатите при
въвеждане на данните за ползваните от тях
площи и животни в заявленията за подпомагане в СРКЗПЗП и заявяването им по схеми
и мерки за подпомагане.“
5. В чл. 7:
а) в ал. 1 думата „регистрирани“ се заменя
с „очертани“, а думите „по чл. 30, ал. 2, т. 1
от ЗПЗП“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „регистрират (очертават)“
се заменят с „очертават“;
в) в ал. 3:
аа) в основния текст навсякъде думата
„регистрирането“ се заменя с „очертаването“;
бб) в т. 1:
ааа) в основния текст след думата „стопанство“ се добавя „и земеделски парцели“;
ббб) в буква „в“ накрая се добавя „за предходната кампания“;
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г) в ал. 4 думата „регистрирането“ се заменя
с „очертаването“, а думата „чрез“ – със „с“, и
след думите „използване на“ се добавя „данни,
създадени от“;
д) в ал. 5 думите „регистрирането (очертаването)“ се заменят с „очертаването“;
е) алинея 6 се изменя така:
„(6) За всички очертани в една общинска
служба по земеделие площи при поискване земеделският стопанин получава на хартиен или
електронен носител карта с местоположението
на блоковете на земеделското стопанство и земеделските парцели и „Таблица на използваните
парцели“, попълнена с наличните в СРКЗПЗП
данни за тях, а ако земеделските парцели попадат в обхвата на Натура 2000 – и информация
за наложени забрани за земеделска дейност
на тези парцели, разписани в заповедите за
обявяване на защитените зони от Натура 2000.“
6. В чл. 9, ал. 4 думата „регистрирани“ се
заменя с „очертани“.
7. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „От всяко заявление,
представено в ОСЗ“ и „попълнените в него“
се заличават;
б) в ал. 2 думата „регистрирането“ се заменя
с „очертаването“, след думите „чл. 3“ се добавя
„ал. 1“, думата „регистрираните“ се заменя с
„очертаните“, думите „в частта, която е попълнена за съответния кандидат за подпомагане“
се заменят с „на кандидата“, а думите „и се
подпечатва от кандидатите – юридически лица
или еднолични търговци“ се заличават;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 5 се създава изречение второ: „Комплектуването на вече подадено заявление с
липсващ документ, издаден в срока, определен в чл. 12, ал. 2, не се счита за редакция на
завлението.“;
д) в ал. 8 думите „и подпечатано за кандидат – юридическо лице“ и „и подпечатването
за юридическо лице“ се заличават.
8. В чл. 10а, ал. 3 думите „СРКЗПЗП, СИЗП
и СИРЖ“ се заменят с „ИСАК“.
9. В чл. 10б, ал. 1 след думата „оторизации“
се добавя „и плащания“.
10. В чл. 12, ал. 3 думите „и/или приложените
към него документи“ се заличават.
11. В чл. 14, ал. 6, т. 2 думите „по отношение
на площите и/или животните, които са обект
на проверка“ се заличават.
12. В чл. 15, ал. 1 думите „на заявление за
регистрация по чл. 3а и на декларациите по
чл. 33 от наредбата по чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП“ се
заличават и накрая се добавя „с което изрично
е упълномощено за подаване на заявление по
схемите и мерките за директни плащания и
документи, свързани с тях за конкретна кампания или кампании“.
13. В § 1, т. 5 на допълнителната разпоредба
след думите „към заявлението“ се добавя „за
подпомагане“.
14. Приложението се изменя така:
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020
Форма за физически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ
СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА
СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С
РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ)
Фирма
ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице
Лична карта/паспорт № на
управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

УРН

ЕГН/ЛНЧ

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
BIC
код

IBAN
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Страница 1 / 8

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020
Форма за Физически лица

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи, животни и/или пчелини които не са
налични в заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Електронна поща (e-mail)

Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС):
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), не се
допуска повторно включване в нея.
Подпис/Дата

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 18
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) - СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни)
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан)- СЗ-ДККП
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) - СЗ-КЛЧ
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – СЗ-МЗДП
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения (Подмярка 13.3/НР3)

Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II на Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на
площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние съгласно изискванията, заложени в европейското и
националното законодателство;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
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7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
8. Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
9. Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
10. Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХГ, БАБХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка
на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
11. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
12. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
13. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи, съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и
реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, РА публикува данните от констатираните застъпвания в
системата за електронни услуги (СЕУ) и уведомление за публикацията на електронната страница на ДФЗ.
РА използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП при изясняване на принадлежността на площите,
заявени от повече от един земеделски стопанин;
14. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил по схемите за директни плащания над левовата
равностойност на 3000 евро и експлоатирам летища и/или железопътни услуги и/или водни съоръжения и/или извършвам услуги
в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих, е необходимо да отговарям на изискванията на чл.
38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез предоставяне на документи.
15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в
рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L 181/1 от 20.06.2014
г.).

Подпис/Дата

Общи документи за физически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично
земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Карти на декларираните парцели
Желая да получа карти с местоположението на регистрираните в СРКЗПЗП блокове на земеделско
стопанство и земеделските парцели в него.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

Култура код

5

6

Биологичен или в преход
за целите на ЗДП.

7

Заявен за ЕНП
8

Напояване
9

Площ (ха)
10

СЕПП
11

12

Схеми/Мерки за подпомагане

14

Подпис/Дата

13

15

16

17

Н2000 (мярка 12)

2

5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

7

Сорт

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

4

Номер на парцел от ИСАК

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2/НР2
Подмярка 13.3/НР3
18

ДЪРЖАВЕН

3

Номер на БЗС от ИСАК

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2020

1

№

Землище

2

ПНДП
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94

№

Землище

1

Биологичен за целите
на СП-основна, СПдруги, СЗ-ДККП,, СЗ-П,
СЗ-КЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо,

Данни за идентификация на парцела
СП-основна, СП-други,
СЗ-ДККП,, СЗ-П, СЗКЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо,,
СПК

Таблица на използваните парцели 2020
Агроекология и климат
(Мярка 10)

УИН: попълва се служебно

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 18

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Компенсасионно плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения (Подмярка 13.3/НР3)

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

3
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ДЪРЖАВЕН

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

Специално плащане за култура – памук (Памук)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини, пъпеши) – СЗ-МЗДП

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – СЗ-ДККП

Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)

Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2020

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 18
С Т Р. 9 5

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м)
Площ (л.м)
Площ (ха)

Синори (полски граници)

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редици от дървета

Полски горички (дървета в група)

% ЕНП

Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.5
Площ (л.м)

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1
=Колона 2*0.3

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

ОБЩО:

2

1

Угар

ЕНП (ха)

1.5

Площ (ха)

Подпис/Дата

9
10

Площ (л.м)

9

Площ (л.м)

Площ (л.м)

0.5

1
0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редици от дървета
Полски горички (дървета в група)

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

4

Декларирана площ на парцел
(ха)

Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3

Наименование на културата / ЕНП
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ДЪРЖАВЕН

Декларирана площ (ха)

2

1

Код култура

Таблица ЕНП

УИН: попълва се служебно

96

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 18

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид

Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата

2

Схема/Направление

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“
2

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2020

Подпис/Дата

3

ПНДЖ 1
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Подпис/Дата

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2020

УИН: попълва се служебно

ДЪРЖАВЕН

Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

2

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ, необвързана с
производството (ПНДЖ1) 2020

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 18
С Т Р. 9 7

Порода

2

№

1

3

Ушна марка/ ЕИД
номер

Собственик/
наемател на ЖО

Собствено
животно
6

Пол
7

Селекционен
контрол
8

9

10

12

Подпис/Дата

11

Биволи

3

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/
4

№ в БАБХ
5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

13

Подпис/Дата

7

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2020

5

Подпис/Дата

8

Дата на
деклариране

14

Мярка 11

16

Биологично
животно или в
преход за СМЛК
10

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

15

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

4

ДЪРЖАВЕН

ЕКАТТЕ

2

Предназначение
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98

№

Вид

1

СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)

Таблица за отглежданите животни 2020
ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

УИН: попълва се служебно

Мярка 10
на животинска
единица

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Мярка 10
на площ

С Т Р.
БРОЙ 18

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020
Форма за ЕТ/Юридически лица

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане. Той съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи, животни и/или пчелини които не са
налични в заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (ЕТ/Юридическо лице)
Фирма

УРН

Тип на организацията

ЕИК по БУЛСТАТ

Регистрация в търговския регистър
Управляващо лице
Дата на раждане
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

ЕГН/ЛНЧ
Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани, не се допуска
повторно включване в нея.
Подпис/Дата

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 18
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) – СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни) –
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан)– СЗ-ДККП
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – СЗ-МЗДП
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения (Подмярка 13.3/НР3)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на
площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние съгласно изискванията, заложени в европейското и
националното законодателство;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:
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7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
8. Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
9. Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
10. Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХГ, БАБХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка
на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
11. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
12. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
13.
Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи, съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, РА публикува данните от констатираните
застъпвания в системата за електронни услуги (СЕУ) и уведомление за публикацията на електронната страница на ДФЗ.
РА използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП при изясняване на принадлежността на площите,
заявени от повече от един земеделски стопанин;;
14. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

Държавни или общински предприятия и техните подразделения

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил по схемите за директни плащания над левовата
равностойност на 3000 евро и експлоатирам летища и/или железопътни услуги и/или водни съоръжения и/или извършвам услуги
в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих и/или държавни или общински предприятия и
техните подразделения е необходимо да отговарям на изискванията на чл. 38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез
предоставяне на документи.
15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L
181/1 от 20.06.2014 г.).

Подпис/Дата

Общи документи за ЕТ/Юридически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено не
по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Карти на декларираните парцели
Желая да получа карти с местоположението на регистрираните в СРКЗПЗП блокове на земеделско
стопанство и земеделските парцели в него.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

2

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

Култура код
5

6

Биологичен за целите
на СП-основна, СПдруги, СЗ-ДККП,, СЗ-П,
СЗ-КЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗ
7

Заявен за ЕНП
8

Напояване
9

Площ (ха)
10

11

СЕПП

№

12

Схеми/Мерки за подпомагане

13
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Подпис/Дата

14

15

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)
16

Н2000 (мярка 12)
17

4

Номер на парцел от ИСАК

3

Декларирана площ (ха)

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)

5

Култура код

7

Сорт

ВЕСТНИК

Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП)

2

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

1

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2020

3

Схема/Мярка

2

1

Номер на БЗС от ИСАК

№

Землище

ДЪРЖАВЕН

№

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2 /НР2
Подмярка 13.3/НР3
18
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Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2020

Землище

1

ПНДП

Таблица на използваните парцели 2020
СП-основна, СП-други,
СЗ-ДККП,, СЗ-П, СЗКЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо,
СПК

Данни за идентификация на парцела
Биологиченили в
преход за целите на
ЗДП о

УИН: попълва се служебно

Агроекология и климат
(Мярка 10)

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 18

УИН: попълва се служебно
Страница 5 / 8

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения (Подмярка 13.3/НР3)

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

Специално плащане за култура – памук (Памук)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини, пъпеши) – СЗ-МЗДП

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – СЗ-ДККП

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 18
С Т Р. 1 0 3

Площ (л.м)
Площ (ха)

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редица от дървета

Полски горички (дървета в група)

% ЕНП

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................

ОБЩО:

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м)

Синори (полски граници)

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.5
Площ (л.м)

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1
=Колона 2*0.3

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

2

1

Угар

ЕНП (ха)

1.5

Площ (ха)

Подпис/Дата

9
10

Площ (л.м)

9

Площ (л.м)

Площ (л.м)

0.5

1
0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редица от дървета
Полски горички (дървета в група)

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

4

Декларирана площ на парцел
(ха)

Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3

Наименование на културата / ЕНП
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ДЪРЖАВЕН

Декларирана
площ (ха)

2

1

Код култура

Таблица ЕНП

УИН: попълва се служебно

104

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 18

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид

Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата

2

Схема/Направление

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“
2

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2020

Подпис/Дата

3

ПНДЖ 1
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Подпис/Дата

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2020

УИН: попълва се служебно

ДЪРЖАВЕН

Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

2

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ (ПНДЖ1), необвързана с
производството 2020

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 18
С Т Р. 1 0 5

Порода

2

№

1

3

Ушна марка/ ЕИД
номер
3

Собствено
животно
6

Пол
7

8

Селекционен
контрол

9

10

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Подпис/Дата

7

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Подпис/Дата

13

Мярка 10
на площ
8

Дата на
деклариране

14

Мярка 11

16

Биологично
животно или в
преход за СМЛК
9

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

15

“

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

4

№ в БАБХ

12

Биволи

Подпис/Дата

11

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2020

5

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/

4

ДЪРЖАВЕН

ЕКАТТЕ

2

Предназначение

Таблица за отглежданите животни 2020
СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)
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№

Вид

1

Собственик/
наемател на ЖО

УИН: попълва се служебно

ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

Мярка 10
на животинска
единица

С Т Р.
БРОЙ 18

“

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

§ 24. В Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп
и ползване на Интегрираната система за
администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82
от 2006 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 18 от 2011 г.,
бр. 21 и 101 от 2012 г., бр. 22 и 43 от 2014 г.,
бр. 16 от 2015 г.; изм. с Решение № 1155 на
ВАС от 2015 г. – бр. 50 от 2015 г.; изм., бр. 90
от 2015 г., бр. 8 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 5 думите „преобладаващия,
над 75 % от площта“ се заменят с „вида на
реалния“, а думите „границите му“ – с „границите му – обработваема земя, постоянно
затревена площ или трайно насаждение“, и
се създава изречение второ: „При наличие на
различно, смесено земеползване в рамките на
един земеделски физически блок отделните
видове ползване следва да бъдат изчислени
като площ и/или географски обособени.“
2. В чл. 16а, ал. 5 накрая се добавя „по
отношение на площите, които не са били
обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП“.
3. В чл. 16в се създава ал. 3:
„(3) Не могат да бъдат предмет на възражение по ал. 2 парцели, чието одобрение за
подпомагане не е свързано със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“,
включително парцели – обект на проверка по
чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, за съответната кампания, както и такива, за които не са заявени
схеми и мерки за подпомагане.“
4. В чл. 16г ал. 5 се изменя така:
„(5) Одобрени я т о т минист ъра на земеделието, храните и горите окончателен
специализиран слой „Площи, допустими за
подпомагане“ се използва от РА при извършване на финална оторизация и плащания на
площ за съответната кампания на подадените
заявления за подпомагане по отношение на
площите, които не са били обект на проверка
по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, и приема на заявления
за подпомагане през следващата кампания.“
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Лозана Василева
1936

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13
„Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

„3. 13.3 „Компенсационни плащания за
други райони, засегнати от специфични ограничения“.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „необлагодетелстваните
райони“ се заменят с „районите с природни
или други специфични ограничения“;
б) в т. 2 думите „необлагодетелстваните
райони“ се заменят с „районите с природни
или други специфични ограничения“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и в други райони, засегнати от специфични ограничения,
определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в съответствие с
чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Заповедта се публикува на интернет страниците
на Министерството на земеделието, храните
и горите и на Държавен фонд „Земеделие“.
2. В ал. 2 думите „необлагодетелстван
район“ се заменят с „райони с природни или
други специфични ограничения“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) По реда на тази наредба се предоставя преходно компенсационно плащане на
кандидатите по чл. 1, ал. 2, т. 2, извършващи
земеделска дейност в райони, които вече не
отговарят на условията за подпомагане след
новото райониране, съгласно приложението.“
§ 3. В чл. 8, ал. 2 думите „необлагодетелстваните райони, различни от районите по
чл. 7,“ се заменят с „други райони, засегнати
от значителни природни ограничения“.
§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Изчисленията на финансовата
помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат
за подпомагане се извършват въз основа на
средния размер на нивата на плащане към
съответните декларирани площи, които са
определени, както следва:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата
равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар
за всеки отделен кандидат за подпомагане
в други райони, засегнати от специфични
ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер,
определен съгласно ал. 1.
(3) Нивата на плащане по ал. 1 подлежат
на промяна при изменения на Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“
§ 5. Създава се приложение към чл. 3,
ал. 3:

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

„Приложение
към чл. 3, ал. 3
Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения
EKATTE
07377
18366
47247
72744
81832
65108
80813
02573
23090
63183
72151
27022
44425
10731
52129
12975
30822
32737
40124
61114
67800
03455
04621
10166
15816
23604
36938
40419
29221
02322
10327
44149
56959
10094
52115
00583
06940
10447
87360
05582
12632
17765
24431
58671
03438
11555
12259
12704
16256

Област
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца

Община
Благоевград
Гърмен
Петрич
Петрич
Петрич
Хаджидимово
Айтос
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Малко Търново
Поморие
Приморско
Приморско
Созопол
Созопол
Созопол
Созопол
Созопол
Созопол
Средец
Средец
Средец
Средец
Средец
Средец
Средец
Средец
Сунгурларе
Сунгурларе
Сунгурларе
Сунгурларе
Царево
Долни чифлик
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Белоградчик
Белоградчик
Белоградчик
Белоградчик
Чупрене
Враца
Враца
Враца
Мездра
Мездра

Наименование на
населеното място
Българчево
Гърмен
Марино поле
Тополница
Чучулигово
Садово
Черна могила
Банево
Драганово
Рудник
Твърдица
Евренозово
Лъка
Веселие
Ново Паничарево
Вършило
Зидарово
Индже войвода
Крушевец
Равна гора
Созопол
Белила
Богданово
Варовник
Голямо Буково
Драчево
Кирово
Кубадин
Момина църква
Балабанчево
Везенково
Лозица
Подвис
Варвара
Ново Оряхово
Арбанаси
Буковец
Велико Търново
Ялово
Боровица
Върба
Граничак
Дъбравка
Протопопинци
Бели извор
Власатица
Враца
Върбешница
Горна Кремена

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

EKATTE
39709
49031
69050
78135
40645
40693
69554
69972
14533
18215
30973
14859
66768
66977
87463
16376
17542
39431
58339
07942
00120
24743
27591
40988
54393
59063
62236
65214
68953
76159
77092
83449
87415
12190
16287
24459
30538
31142
39058
39970
53206
57062
57248
67297
69688
07658
15000
18410
22134
24445
29407
38282
39894

Област
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
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Община

Мездра
Мездра
Мездра
Мездра
Роман
Роман
Роман
Роман
Габрово
Габрово
Габрово
Дряново
Дряново
Дряново
Дряново
Севлиево
Севлиево
Севлиево
Добрич
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

С Т Р. 1 0 9
Наименование на
населеното място
Крета
Моравица
Старо село
Царевец
Кунино
Курново
Стояновци
Струпец
Гарван
Гъбене
Златевци
Геша
Скалско
Славейково
Янтра
Горна Росица
Градище
Крамолин
Прилеп
Брегово
Върбен
Дюлица
Еровете
Кърчовско
Островец
Първица
Растник
Самодива
Старово
Фотиново
Хаджийско
Шопци
Янино
Вранско
Горна кула
Дъждовник
Звънарка
Златолист
Котлари
Крумовград
Овчари
Подрумче
Полковник Желязово
Сливарка
Странджево
Бяла поляна
Главатарци
Гъсково
Долна крепост
Дъждино
Жинзифово
Конево
Крин
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EKATTE
40909
44700
48074
54403
55840
63170
66336
69715
69849
69852
72802
73136
87672
02155
02292
43102
59361
52297
83082
24791
80491
02748
03962
38432
52400
66891
67790
51216
51336
81284
40943
06536
16883
20420
43952
58150
66799
07357
12108
20300
15552
48060
15655
21381
31098
05253
14297
38131
47723
23073
69537
17018

ДЪРЖАВЕН
Област
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
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Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Бобов дол
Бобов дол
Дупница
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Невестино
Невестино
Невестино
Летница
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Тетевен
Троян
Троян
Угърчин
Угърчин
Ябланица
Ябланица
Ябланица
Берковица
Берковица
Берковица
Берковица
Вършец
Вършец
Георги Дамяново

БРОЙ 18
Наименование на
населеното място
Кърджали
Люляково
Миладиново
Островица
Пепелище
Рудина
Сестринско
Страхил войвода
Стремово
Стремци
Тополчане
Три могили
Ястреб
Багрянка
Балабаново
Лале
Прогрес
Новоселяне
Шатрово
Дяково
Червен брег
Бараково
Берсин
Коняво
Николичевци
Скриняно
Соволяно
Невестино
Неделкова Гращица
Четирци
Кърпачево
Брестово
Горно Павликене
Деветаки
Ловеч
Прелом
Скобелево
Български извор
Врабево
Дебнево
Голец
Микре
Голяма Брестница
Добревци
Златна Панега
Бокиловци
Гаганица
Комарево
Мездрея
Драганица
Стояново
Горно Церовене

БРОЙ 18
EKATTE
80368
67667
00165
07586
58311
49309
12680
30750
54465
55926
03109
10291
40703
58616
67903
52221
73081
46646
67859
72833
76073
87031
12320
14338
16314
35630
43757
80426
04604
36422
04813
20897
07541
70531
49076
83020
57323
46417
63344
16211
20479
24428
46468
53641
58476
58949
61769
72062
77120
87271
10392
10687
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Област
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
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Георги Дамяново
Монтана
Белово
Брацигово
Радомир
Асеновград
Брезово
Брезово
Калояново
Калояново
Карлово
Карлово
Карлово
Карлово
Карлово
Стамболийски
Стамболийски
Котел
Котел
Котел
Котел
Котел
Годеч
Горна Малина
Горна Малина
Драгоман
Драгоман
Драгоман
Елин Пелин
Елин Пелин
Костинброд
Правец
Сливница
Братя Даскалови
Казанлък
Мъглиж
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Антоново
Омуртаг
Омуртаг

С Т Р. 1 1 1
Наименование на
населеното място
Чемиш
Смоляновци
Аканджиево
Бяга
Прибой
Мулдава
Върбен
Зелениково
Отец Паисиево
Песнопой
Бегунци
Ведраре
Куртово
Пролом
Соколица
Ново село
Триводици
Малко село
Соколарци
Топузево
Филаретово
Ябланово
Връдловци
Гайтанево
Горна Малина
Камбелевци
Липинци
Чепърлинци
Богданлия
Караполци
Богьовци
Джурово
Бърложница
Съединение
Горно Черковище
Шаново
Полски Градец
Малка Верея
Рупките
Горна Златица
Девино
Дъбравица
Малка Черковна
Орач
Присойна
Пчелно
Разделци
Таймище
Халваджийско
Язовец
Великденче
Веренци
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EKATTE
11212
16818
22280
22664
32620
39596
53535
55327
55381
56112
63104
68761
78166
23087
04844
29074
32024
38248
38964
43128
47069
55748
65704
12560
44077
22375
66233
05983
47468
70055
15610
22770
30908
57618
58815
78094
21659
68583
75191
81654
43548
16729
27200
31365
80950
11658
15881
17097
83051
44666
57409
15789

Област
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
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Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Търговище
Димитровград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Любимец
Любимец
Маджарово
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Свиленград
Стамболово
Стамболово
Стамболово
Стамболово
Стамболово
Стамболово
Тополовград
Тополовград
Тополовград
Тополовград
Харманли
Хасково
Хасково
Хасково
Смядово
Болярово
Болярово
Болярово
Болярово
Стралджа
Стралджа
„Тунджа“

БРОЙ 18
Наименование на
населеното място
Висок
Горно Козарево
Долна Хубавка
Долно Козарево
Илийно
Красноселци
Омуртаг
Панайот Хитово
Паничино
Петрино
Росица
Станец
Царевци
Драгановец
Бодрово
Железари
Ивайловград
Кондово
Костилково
Ламбух
Мандрица
Плевун
Свирачи
Вълче поле
Лозен
Долни Главанак
Сеноклас
Боян Ботево
Маточина
Студена
Голобрадово
Долно поле
Зимовина
Поповец
Пчелари
Царева поляна
Доброселец
Срем
Устрем
Чукарово
Лешниково
Горно Войводино
Елена
Зорница
Черни връх
Воден
Голямо Крушево
Горска поляна
Шарково
Люлин
Поляна
Голям манастир

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. За кам па н и я 2020 п реход но компенсационно плащане на хектар допустима
площ, съгласно чл. 3, ал. 3, по подмярка
13.2 „Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни природни
ограничения“ се предоставя при спазване на
изискванията по тази наредба на земеделски
стопани от области, които вече не отговарят
на условията за подпомагане след новото
райониране, в размер левовата равностойност на 25 евро.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2010

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 19 февруари 2020 г.

за организацията и провеж дането на
изпитите за придобиване на професионална квалификация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална
квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3
от Закона за професионалното образование
и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите
от изпитите за придобиване на професионална квалификация.
(2) Изпитите по ал. 1 са:
1. задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
в професионалното образование;
2. държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация в професионалното обучение;
3. изпит за придобиване на професионална
квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на
придобита професионална квалификация в
професионалното обучение.
Чл. 2. (1) Изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1
и 2 се провеждат по национални изпитни
програми по чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗПОО.
(2) Националните изпитни програми за
всяка специалност от професия от списъка
по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО включват изпитните теми с кратко описание на учебното
съдържание по всяка тема, указания за разработване на писмен тест по всяка изпитна
тема за провеждане на изпитите по ал. 1 в
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частта по теория на професията, указания
за съдържанието на индивидуалните задания
за провеждане на изпитите по ал. 1 в частта
по практика на професията и критериите
за оценяване на резултатите от обучението.
(3) Националните изпитни програми за
училищата по изкуствата по професиите от
списъка по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО за провеждане на изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в
частта по теория на професията включват
указания за разработване на тест, съставен
от три модула.
(4) Изпитът по чл. 1, ал. 2, т. 3 се провежда от обучаващата институция като писмен
изпит по теория и индивидуално задание
по практика, определени от обу чаващата
институция след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците
и служителите.
Чл. 3. (1) Изпитите за придобиване на
професионална квалификация по чл. 1, ал. 2
се провеждат в две части:
1. част по теория на професията;
2. част по практика на професията.
(2) Частта по теория на професията за
изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 е писмена
работа по изпитна тема, изтеглена в деня
на изпита, или писмен тест, съставен на
случаен принцип от база данни с въпроси
по същата изпитна тема в съответствие със
с ъд ърж а н ие т о на на ц иона л ната изп и т на
програма по специалността от професията.
(3) Частта по теория на професията за
изпита по чл. 1, ал. 2, т. 3 е писмена работа
по изпитна тема или писмен тест, определени
от обучаващата институция в съответствие
със съдържанието на обучението за придобиване на професионална квалификация по
част от професията, за актуализиране или
разширяване на придобита професионална
квалификация по специалност от професия.
(4) За всяка изпитна сесия/дата за изпит, определена от Националната агенция
за професионално образование и обучение,
обучаваните по една и съща специалност от
професия в училището или в обучаващата
институция полагат изпита в частта по ал. 1,
т. 1 по една и съща изпитна тема или писмен
тест по същата изпитна тема.
(5) Частта по практика на професията за
изпит по чл. 1, ал. 2 се провежда по индивидуално задание по практика.
(6) Продължителността на изпитите по
чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в частта по теория на
професията е до четири астрономически часа.
(7) Продължителността на изпитите по
чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в частта по практика на
професията е до три последователни дни и
не повече от 6 астрономически часа дневно.
(8) Прод ъ л ж и т ел нос т та на изп и та по
чл. 1, ал. 2, т. 3 се определя от обучаващата
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институция и е не по-малко от 2 астрономически часа в частта по теория на професията
и не-по-малко от 6 астрономически часа в
частта по практика на професията. Изпитът в частта по теория на професията и в
частта по практика на професията може да
бъде проведен в рамките на един ден, като
общата продължителност е не повече от 8
астрономически часа.
(9) Продължителността на изпитите по
чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 за ученици със специални образователни потребности и лица с
у вреж дани я, навършили 16 години, може
да се удължи с до 90 минути и/или при заявено желание от ученика/лицето да му се
осигури съответно учител-консултант или
преподавател-консултант.
(10) Лицата, придобили право да полагат
изпит по чл. 1, ал. 2, могат да се явяват
на неограничен брой изпитни сесии/дати,
определени в годишен график, утвърден от
Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО), до успешното му полагане.
(11) Обучаемите, които желаят да бъдат
допуснати до изпит по чл. 1, ал. 2 за придобиване на професионална квалификация,
подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се
обучават (приложение № 1), за всяка изпитна
сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит.
Г л а в а

в т о р а

ОРГА Н ИЗА Ц И Я И П РОВЕ Ж Д А Н Е Н А
ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ
Раздел I
Комисии и дейности за подготовка, органи
зиране и провеждане на изпитите
Чл. 4. (1) Подготовката, организирането
и провеждането на изпитите по чл. 1, ал. 2
се извършват от:
1. комисия по допускане до изпита;
2. комисия по подготовка и организиране
на изпита;
3. квестори за изпита – част по теория
на професията;
4. комисия за подготовка и оценяване
на изпита – част по теория на професията;
5. комисия за провеждане и оценяване на
изпита – част по практика на професията;
6. комисия за придобиване на професионална квалификация.
(2) Директорът/ръководителят на обучаващата институция:
1. ръководи, координира и контролира
дейността по подготовката, организирането
и провеждането на изпит по чл. 1, ал. 2;
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2. организира и контролира приемането
на заявления на обучаемите за допускане
до изпитите и допускането им до изпити;
3. предоставя информация и документи,
свързани с изпитите;
4. определя със заповед за всеки изпит и
за всяка от комисиите по ал. 1 поименния
є състав, задълженията на нейните членове,
мястото и срока за изпълнението на задълженията им и утвърждава инструктаж за
ученика/обучаемия и квестора;
5. обявява публично на общодост ъпно
място в училището датата, началния час и
мястото на изпит по чл. 1, ал. 2 за частта
по теория на професията и за частта по
практика на професията, както и срока и
мястото за оповестяване на резултатите от
двете части на изпита и на окончателната
оценка най-късно до 3 работни дни преди
датата за провеждане на изпита;
6. обявява публично на общодостъпно място в лицензирания център за професионално
обучение или в професионалния колеж, както
и на интернет страниците на обучаващата
институция датата, началния час и мястото за провеждане на изпит по чл. 1, ал. 2,
т. 2 и 3 за частта по теория на професията
и за част та по практика на професи ята,
както и срока и мястото за оповестяване
на резултатите от двете части на изпита
и на окончателната оценка най-късно до 3
работни дни преди датата за провеждане на
изпита; лицензираните центрове за професионално обучение задължително обявяват
датата за провеждане на държавния изпит
и в профила си в информационната система
на Националната агенция за професионално
образование и обучение не по-късно от 10
работни дни преди провеждането на държавния изпит;
7. определя тридневен срок след получаване на копие от окончателния протокол с
резултатите от изпит по чл. 1, ал. 2, в който
обучаемият лично може да се запознае със
своята оценена изпитна работа срещу документ за самоличност и в присъствието на
представители на комисията за придобиване
на професионална квалификация;
8. организира при необходимост размножаването на изпитните материали на брайлов
шрифт за обучаеми с нарушено зрение, на
изпитните материали за обучаеми с нарушено зрение – уголемен шрифт 22 Arial, bold,
или за обучаеми с обучителни трудности
(дислекси я или диска лк ули я) – шрифт 16
Arial, bold;
9. организира осъществяването на видеозапис в помещенията за размножаване на
изпитните материали от началото до края
на размножаването, както и във всички изпитни зали от началото до края на изпита;
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видеозаписите се съхраняват до 3 месеца
след провеждането на изпита по чл. 1, ал. 2
в училището/обучаващата институция;
10. орга низи ра ос ъщес т вя ва нет о и на
аудиозапис в изпитните зали за учениците/
лицата с увреждания, навършили 16 години,
които ще полагат устен изпит за времето на
провеждането на изпита; след провеждането на изпита по чл. 1, ал. 2 аудиозаписите
се съх ран яват в у чи лището/обу чаващата
институция;
11. определя при необходимост учителконсултант/преподавател-консултант, който
оказва подкрепа при организиране и провеждане на изпита за ученици със специални
образователни потребности и лица с увреждания, навършили 16 години.
(3) Родителите, настойниците, попечителите или лицата, които полагат грижи за
обучавани, които ще полагат изпит по чл. 1,
ал. 2, не могат да бъдат квестори, учителиконсултанти/преподаватели-консултанти или
да участват в състава на комисиите по ал. 1 в
училището, в което се обучават децата им/в
обучаващата институция, в която се обучават
лицата, навършили 16 години. Всеки квестор,
учител-консултант/преподавател-консултант
или член на комисия по ал. 1 удостоверява
обстоятелството с декларация по образец,
утвърден от министъра на образованието и
науката (приложение № 2).
(4) Комисията по ал. 1, т. 1:
1. взема решение за допускане или недопускане на обучаваните до изпитите по чл. 1,
ал. 2 за съответната изпитна сесия/дата за
изпит, определена от НАПОО;
2. изготвя протокол за допускане до изпит
съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от
Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното
и училищното образование (ДВ, бр. 66 от
2016 г.) или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3
от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за
професионално обучение на лица, навършили
16 години (ДВ, бр. 57 от 2018 г.);
3. уведомява допуснатите и недопуснатите
до изпит за придобиване на професионална
квалификация, обучавани лично или чрез
роди тели те, настойници те, попечи тели те
им или лицата, които полагат грижи за тях.
(5) Комисията по ал. 1, т. 2:
1. взема решение за мястото на провеждане на изпита;
2. определя работното място на всеки
обучаем;
3. взема решение за осигуряване на самостоятелни зали за лица с увреждания над
16 години или за у ченици със специални
образователни потребности, които се обучават интегрирано – по преценка на екипа за
подкрепа за личностно развитие в училището;
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4. организира провеждане на устен изпит
за у ченици със специални образователни
потребности и за лица с увреждания над
16 години, които не могат да полагат писмен изпит, след представяне на медицински
документ, издаден от съответната експертна
лекарска комисия, определена в Закона за
здравето;
5. осигурява протоколи за дежурство при
провеждане на изпита – частта по теория
на професията съгласно приложение № 2
към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за
информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3
от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за
професионално обучение на лица, навършили
16 години, и други необходими материали за
провеждане на тази част от изпита;
(6) Квесторите се определят за всяка специалност от професия, по която ще се полага
изпит, в частта по теория на професията.
За квестори се определят лица, които не са
специалисти по съответната професионална
подготовка.
(7) При провеждане на изпита – частта
по теория на професията, квесторите:
1. правят инструктаж за задълженията на
явилите се обучаеми преди частта от изпита
по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. попълват протоколите за дежурство
при провеждане на писмения изпит съгласно
приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба
№ 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1
към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г.
за документите за професионално обучение
на лица, навършили 16 години;
3. прошнуроват и прономероват папките
с писмените работи на явилите се обучаеми заедно с протоколите за дежурство и
ги предават на директора/ръководителя на
обучаващата институция;
4. при необходимост съставят протокол за
констатирани нарушения в случаите по чл. 5,
ал. 3, уведомяват директора/ръководителя
на обучаващата институция и отстраняват
обучаемия от изпит.
(8) Съставът на комисиите по ал. 1, т. 4
и 5 се определя в съответствие с чл. 35,
ал. 1 – 3 от ЗПОО за всяка специалност от
професия, по която ще се полага изпит.
(9) Комисията по ал. 1, т. 4:
1. изготвя изпитен билет по всяка тема от
националната изпитна програма, включващ
темата, план-тезис на учебното съдържание,
приложна задача и дидактически материали
и критериите за оценяване на изпита – част
по теория на професията, в съответствие
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със съдържанието на националната изпитна
програма;
2. въз основа на решение на педагогическия съвет в училището и писмено заявено
желание на обучаемите в заявлението по
чл. 3, ал. 11 може да изготви за изпит по
чл. 1, ал. 2 писмен тест по всяка изпитна
тема в съответствие със съдържанието на
националната изпитна програма;
3. при писмено заявено желание на обучаемите в центъра за професионално обучение
или професионалния колеж, при спазване
разпоредбата на чл. 3, ал. 3, може да изготви
за изпит по чл. 1, ал. 2, т. 3 писмен тест в
съответствие със съдържанието на националната изпитна програма;
4. изготвя база данни с въпроси за съставяне на изпитен тест по всяка тема от
националната изпитна програма за провеждане на изпита по чл. 1, ал. 2 в съответствие
със съдържанието на националната изпитна
програма и изискванията за броя, вида и
тежестта на въпросите за теста, посочени
в нея;
5. организира и присъства при тегленето
на изпитната тема в деня на изпита по чл. 1,
ал. 2 за всяка специалност от професия, по
която ще се полага изпит, и съставя протокол за изтеглената тема, в който вписва
коя е изтеглената тема, името и фамилията
на изтеглилия темата, в коя зала и в колко
часа я е изтеглил;
6. съставя и размножава изпитните билети и/или изпитния тест в деня на изпита
в присъствието на директора/ръководителя
на обучаващата институция и членовете на
комисията за подготовка и оценяване на
изпита – част по теория на професията;
7. раздава изпитния билет или писмения
тест по същата изпитна тема на всеки обучаем
в зависимост от заявеното му желание; член
от комисията написва на дъската изпитната
тема, датата, началото и края на изпита;
8. оценява резултатите от изпитите за
придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 в частта по теория
на професията, изготвя рецензия (писмена
обосновка на поставената оценка) за всяка
писмена работа и съставя протокол за резултатите от изпита в частта по теория на
професията.
(10) Комисията по ал. 1, т. 5:
1. изготвя индивидуалните задания, които
включват темата, насоките, критериите и
показателите за оценяването на изпита – част
по практика на професията, в съответствие
със съдържанието на всяка тема от националната изпитна програма;
2. предоставя изпитни задания на обучаемите, при необходимост да изготвят макети,
изделия и други материали в зависимост от
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спецификата на професията, не по-късно от
три месеца преди датата на провеждане на
изпита – частта по практика на професията;
3. прави инструктаж за задълженията на
явилите се обучаеми преди изпит;
4. оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация
по чл. 1, ал. 2 в частта по практика на професията, съставя протокол за резултатите от
изпита в частта по практика на професията.
(11) В състава на комисията по ал. 1, т. 6
се включват председател – заместник-директор/ръководител на обучаващата институция
или учител по професионална подготовка/
преподавател по професионална подготовка,
и членове – председателите на комисиите
по ал. 1, т. 4 и 5.
(12) Комисията по ал. 1, т. 6:
1. вписва в протокола за придобиване на
професионална квалификация брой точки от
изпита – частта по теория на професията, и
брой точки от изпита – частта по практика
на професията;
2. вписва окончателната оценка от изпита
с качествен и количествен показател, а за
учениците със специални образователни потребности (СОП) и за лицата с увреждания,
навършили 16 години, които не са постигнали единиците резултати от ученето (ЕРУ)
и резултатите от ученето (РУ), посочени в
държавния образователен стандарт (ДОС)
за придобиване на квалификация по съответната професия – окончателната оценка с
качествен показател.
Чл. 5. (1) В зависимост от специалността
от професия, по която се полага изпит в
частта по теория на професията, обучаемият
носи линия, пергел, триъгълник, химикал
със син цвят, молив и гума или непрограмируем ка лк улатор, а у чениците/лицата,
навършили 16 години с нарушено зрение – и
брайлова машина, преносим компютър с
брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на
шрифта при работа с компютър и оптични
средства – в съответствие с потребностите
на ученика/лицето, навършило 16 години, с
нарушено зрение.
(2) Обучаемите изслушват инструктаж за
задълженията си по време на изпита.
(3) Отстранява се от изпит и напуска
сградата обучаем, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в
технически устройства (мобилни телефони,
калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг обучаем;
4. използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали
или информация за съдържанието им.
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(4) За отстраняването на обучаемия се
съставя протокол, подписан от квесторите
в изпитната зала и от директора/ръководителя на обучаващата институция, в която
се п ровеж да изп и т ът, к ат о в п ро т окола
за д ъ л ж и телно се посочват нару ши т ел я т,
нарушението и кога е извършено.
(5) Изпитната работа на обу чаем, отстранен от изпит в случаите по ал. 3, не се
оценява.
Раздел II
Задължителен държавен изпит за придо
биване на професионална квалификация в
професионалното образование
Чл. 6. Задължителният държавен изпит
за придобиване на втора или трета степен
на п рофесиона лна к ва лификац и я в п рофесионалното образование се полага след
успешно завършен XII клас и приключване
на професионалното образование по рамкови
програми „В“ за придобиване на средно образование и професионална квалификация.
Чл. 7. (1) Задължителният държавен изпит
за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование се
провежда в три сесии:
1. през май – юни;
2. през август – септември;
3. през януари.
(2) Датите за изпитните сесии по ал. 1,
за провеждане на задължителен държавен
изпит за придобиване на професиона лна
квалификация – частта по теория на професията, както и сроковете за подаване на
заявленията за допускане до задължителен
държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, се определят в началото
на учебната година по график, утвърден със
заповед на министъра на образованието и
науката.
(3) Датите за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – частта по
практика на професията, се определят със
заповед на директора на училището за всяка
изпитна сесия.
Чл. 8. Задължителният държавен изпит
за придобиване на професионална квалификация се провежда в училището, в което е
проведено обучението, а когато училището
е закрито или преобразувано – в училище,
определено от началника на съответното
регионално управление на образованието.
Чл. 9. (1) Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до задължителен държавен изпит
за придобиване на професионална квалификация, подават заявлението по чл. 3, ал. 11
в сроковете по чл. 7, ал. 2 до директора на
училището, в което се обучават.
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(2) Учениците, които по здравословни
причини не могат да положат писмен изпит,
полагат устен изпит в частта по теория на
професията след представяне на медицински
документ, издаден от съответната експертна
лекарска комисия, определена в Закона за
здравето, или друг медицински документ,
издаден от лекар специалист.
(3) Учениците, които са придобили правото
да полагат задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация, но не са се явили или не са го положили
успешно в предишни изпитни сесии, подават
заявлението по ал. 1 до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите,
когато то е преобразувано или закрито – до
началника на регионалното управление на
образованието, и полагат изпита в посочено
от него училище.
Раздел III
Държавен изпит за придобиване на профе
сионална квалификация в професионалното
обучение
Чл. 10. (1) Държавният изпит за придобиване на първа, втора, трета и четвърта
степен на професионална квалификация в
професионалното обучение се полага след
приключване на професионалното обучение
от обучаваните по рамкови програми А, Б,
Г и Е.
(2) Държавният изпит за придобиване на
професионална квалификация се провежда
в училището или обучаващата институция,
съответно в което или в която е проведено
обучението, а когато училището или професионалният колеж са закрити или преобразувани, или центърът за професионално
обучение (ЦПО) е преустановил дейността си
поради прекратяване или отнемане на лицензията – в училище, определено от началника
на съответното регионално управление на
образованието.
(3) Държавният изпит за учениците, обучавани за придобиване на първа и втора
степен на професионална квалификация в
системата на училищното образование, се
провежда в сесиите и на датите по чл. 7.
(4) Държавният изпит по ал. 1 за лица,
навършили 16 години, обучавани за придобиване на първа, втора, трета и четвърта
степен на професионална квалификация, се
полага в сесии, определени от училището
или професионалния колеж, като първата
от тях е не по-късно от 15 работни дни след
приключване на обучението, а в ЦПО – държавният изпит се провежда два пъти в месеца на дати, определени в годишен график,
утвърден от НАПОО.
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Раздел IV
Изпит за придобиване на професионална
квалификация по част от професията, как
то и за актуализиране или разширяване на
професионалната квалификация в професи
оналното обучение
Чл. 11. (1) Изпитът за придобиване на
професионална квалификация по част от
професията, както и за актуализиране или
разширяване на професиона лната к ва лификация в професионалното обучение, се
провежда в институциите по чл. 18, т. 1 – 4
и т. 6 от ЗПОО.
(2) Изпит за придобиване на професионална квалификация по ал. 1 се провежда в
училището или в обучаващата институция,
съответно в което или в която е проведено
обучението, а когато училището или професионалният колеж са закрити или преобразувани, или ЦПО е преустановил дейността
си поради прекратяване или отнемане на
лицензията – в училище, определено от началника на съответното регионално управление
на образованието.
Чл. 12. (1) Изпитът за придобиване на
професионална квалификация по част от
професията, както и за актуализиране или
разширяване на професионалната квалификация, се полага след успешното приключване
на професионалното обучение по рамкови
програми Д и Е.
(2) Комисиите по чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5
подготвят изпитни билети или тестове за
изпита в частта по теория на професията и
индивидуални задания за изпита в частта
по практика на професията и критерии за
оценяване на резултатите от изпита в частта
по теория и в частта по практика на професията. Изпитните материали и критериите за
оценяване трябва да са съобразени с учебното
съдържание на проведеното професионално
обучение за придобиване на професионална
квалификация по част от професията или за
актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация и да са
свързани с ЕРУ и РУ, посочени в държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по съответната професия.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ
Чл. 13. (1) Оценяването на резултатите от
изпитите за придобиване на професионална
квалификация по чл. 1, ал. 2 се извършва в
точки, съответно за всяка част на изпита:
1. за частта по теория на професията – максимален брой 100 точки;
2. за частта по практика на професията – максимален брой 100 точки.
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(2) Окончателната оценка от изпита по
чл. 1, ал. 2 в брой точки се формира след успешното полагане на всяка част от изпита по
ал. 1 и се изчислява в зависимост от степента
на професионална квалификация, която се
придобива по формула, съответно за:
1. първа степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой
точки е равна на 0,3 × получения брой точки
от частта по теория на професията + 0,7 × получения брой точки от частта по практика
на професията;
2. втора степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой
точки е равна на 0,4 × получения брой точки
от частта по теория на професията + 0,6 × получения брой точки от частта по практика
на професията;
3. трета и четвърта степен на професионална квалификация – окончателната оценка
в брой точки е равна на 0,5 × получения брой
точки от частта по теория на професията
+ 0,5 × получения брой точки от частта по
практика на професията.
(3) Окончателната оценка от изпит по чл. 1,
ал. 2 в брой точки се превръща в цифрова
оценка с точност до 0,01 по формулата:
Цифрова оценка = окончателната оценка в
брой точки × 0,06.
(4) Окончателната оценка от изпит по чл. 1,
ал. 2 е с количествен и качествен показател с
точност до 0,01 и се определя, както следва:
1. за количествен показател от 2,00 до
2,99 – качествен показател „слаб“;
2. за количествен показател от 3,00 до
3,49 – качествен показател „среден“;
3. за количествен показател от 3,50 до
4,49 – качествен показател „добър“;
4. за количествен показател от 4,50 до
5,49 – качествен показател „много добър“;
5. за количествен показател от 5,50 до
6,00 – качествен показател „отличен“.
(5) Окончателната оценка от изпит по
чл. 1, ал. 2 за учениците със СОП и за лицата
с увреждания, навършили 16 години, които
не са постигнали ЕРУ и РУ, посочени в ДОС
за придобиване на квалификация по съответната професия, е с качествен показател,
както следва:
1. постига изискванията;
2. справя се;
3. среща затруднения.
Чл. 14. (1) Оцен яването на писмените
работи от изпит по чл. 1, ал. 2 се извършва
от комисията за подготовка и оценяване на
изпита – част по теория на професията.
(2) Всеки член на комисията за подготовка
и оценяване на изпита – част по теория на
професията, оценява писмената работа и вписва индивидуалната си оценка – брой точки,
в протокола за резултата от писмен, устен
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или практически изпит съгласно приложение
№ 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г.
за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3
от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за
професионално обучение на лица, навършили
16 години.
(3) Председателят на комисията за подготовка и оценяване на изпита в частта по
теория на професията формира оценката за
тази част от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки
като средноаритметична от индивидуалните
оценки на членовете на комисията с точност
до 0,01 и я вписва в протокола за резултата
от писмен, устен или практически изпит
съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от
Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното
и училищното образование или приложение
№ 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г.
за документите за професионално обучение
на лица, навършили 16 години.
(4) Всяка писмена работа се подписва от
комисията за подготовка и оценяване на
изпита – част по теория на професията, след
вписване на рецензията и оценката по ал. 3.
(5) Изпитните билети, писмените работи
на обучаемите от писмения изпит – част по
теория на професията, и аудиозаписите от устния изпит – част по теория на професията за
обучаемите по чл. 4, ал. 5, т. 4, заедно с протоколите за дежурство при провеждане на изпита
се съхраняват 5 години след провеждане на
последната изпитна сесия за учебната година
в училището или след провеждане на изпита
в обучителната институция. Комисия, назначена със заповед на директора/ръководителя
на обучаващата институция след изтичане на
срока за съхранение, унищожава изпитните
билети и писмените работи на обучаемите.
Чл. 15. (1) Оценяването на индивидуалните задания от изпит по чл. 1, ал. 2 – част
по практика на професията, се извършва от
комисията за провеждане и оценяване на
изпита по показатели в съответствие с критериите, определени в националната изпитна
програма, или в съответствие с критериите за
оценяване, изготвени по реда на чл. 12, ал. 2,
за обучението за придобиване на професионална квалификация по част от професията, за
актуализиране или разширяване на придобита
професионална квалификация.
(2) Комисията за провеждане и оценяване
на изпит по чл. 1, ал. 2 – част по практика на
професията, организира и наблюдава изпълнението на индивидуалното задание и може
да се намеси само в случаите, които водят до
злополука, изхабяване на материали и повреда
на техниката и инструментите.
(3) Всеки член на комисията оценява изпълнението на индивидуалното задание, като
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вписва своята оценка – брой точки, в протокола
за резултата от писмен, устен или практически
изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2
от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното
и училищното образование или приложение
№ 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г.
за документите за професионално обучение
на лица, навършили 16 години.
(4) Председателят на комисията за провеждане и оценяване на изпита в частта по
практика на професията формира оценката
за тази част от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой
точки като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията
с точност до 0,01 и я вписва в протокола за
резултата от писмен, устен или практически
изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2
от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното
и училищното образование или приложение
№ 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г.
за документите за професионално обучение
на лица, навършили 16 години.
(5) Изработените материали от изпита в
частта по практика на професията се съхраняват и използват по ред, определен от
педагогическия съвет в училищата, а за професионалните колежи и ЦПО – от директора/
ръководителя на обучаващата институция.
Чл. 16. (1) Комиси ята за придобиване
на професионална квалификация вписва в
протокола за придобиване на професионална квалификация съгласно приложение № 2
към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за
информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3
от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за
професионално обучение на лица, навършили
16 години:
1. оценки в брой точки от протоколите по
чл. 14, ал. 3 и чл. 15, ал. 4;
2. окончателната оценка от изпита в брой
точки, изчислена съгласно чл. 13, ал. 2;
3. окончателната оценка от изпита с качествен и количествен показател или окончателната оценка с качествен показател, определена
съответно по чл. 13, ал. 4 или ал. 5.
(2) Обучаваният може да се запознае с
рецензията на писмената си работа от изпит
по чл. 1, ал. 2 до 3 дни след обявяването на
резултатите при представяне на документ за
самоличност в присъствието на представители
на комисиите по чл. 4, ал. 1, т. 4 и/или т. 5.
Чл. 17. (1) Всеки изпит по чл. 1, ал. 2 се
счита за успешно положен при успешното полагане на двете му части – част по теория на
професията и част по практика на професията.
(2) Всяка част от изпита по ал. 1 е успешно положена при постигане на 50 на сто от
максималния брой точки, определени за тази
част в националната изпитна програма.

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

(3) Когато изпит по чл. 1, ал. 2 не е положен
успешно в една от двете му части – част по
теория на професията и част по практика на
професията, обучаваният може да се явява
отново на съответната част от изпита без
ограничение на възрастта му и броя изпитни
сесии/дати до успешното є полагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Изпитите по чл. 1, ал. 2 се организират и провеждат при условията и по реда на
тази наредба за учениците, които през учебната
2017 – 2018 г. са постъпили в VIII клас и ще
се явят на изпит през учебната 2019 – 2020 г.
за придобиване на първа степен на професионална квалификация, съответно през учебната
2020 – 2021 г. – за придобиване на втора степен на професионална квалификация, и през
учебната 2021 – 2022 г. – за придобиване на
трета степен на професионална квалификация.
(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и
завършват обучението си с полагане на държавните изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация по теория на
професията и специалността и по практика на
професията и специалността при условията и
по реда, определени в разпоредбите на Закона
за професионалното образование и обучение,
действащи до 1 август 2016 г.
§ 2. (1) До утвърждаване на националните
изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО
изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 за учениците
и лицата, навършили 16 години, се провеждат
по национални изпитни програми, утвърдени
при условията и по реда на разпоредбите на
ЗПОО, действащи до 1 август 2016 г.
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(2) Всеки успешно положен от държавните
изпити по теория на професията или по практика на професията от учениците и лицата
по ал. 1 се признава за успешно издържана
част от изпит по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2.
(3) След утвърждаване на националните
изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО
окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2,
т. 1 и 2 за ученици или лица, навършили
16 години, които са положили успешно с
количествен показател 3,00 един от държавните изпити по теория на професията или
по практика на професията, се формира след
успешното полагане и на частта от изпита – по
теория на професията или по практика на
професията, която не е положена. Полученият брой точки се приравняват към оценка
с количествен показател по формулата – 6
по пол у чени я брой точк и от обу чаеми я,
разделено на 100. Окончателната оценка от
изпита се изчислява като средноаритметична от получените оценки за всяка част от
изпита с количествен и качествен показател
с точност до 0,01.
§ 3. До утвърждаване на националните
изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО
изпитните теми и критериите за оценяване
на държавен изпит за придобиване на степен
на професионална квалификация в професионалното обучение се определят от обучаващата институция в съответствие с държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по професия.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 34, ал. 1 от ЗПОО.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 11

ДО
ДИРЕКТОРА/РЪКОВОДИТЕЛЯ
НА ______________________________________
ГР./С. ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до ___________________________________________________________________________________________
(задължителен държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на
професионална квалификация)

От ______________________________________________________________________________________________________ ,
(име, презиме и фамилия)

живущ(а) в гр./с. ____________________________________       , община ___________________________________ ,
област _____________   , ж.к./ул. _________________________________________________ № __  , бл. ____ ,
вх. __  , ет. __  , ап. __  , тел. за контакти ____________________________  , завършил/а ___________ клас
през учебната ____ година/професионално обучение от дата ____ година до дата ____ година
в ___________________________________________________________________________________________________________ ,
(пълно наименование на училището, професионалния колеж, центъра за професионално обучение)

гр./с. _______________________ , община ________________________ , област __________________________    ,
УВАЖАЕМИ(А) ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ,
Желая да бъда допуснат(а) до ________________________________________________________________________
през сесия/дата ________________________ на учебната _____________________ година, както следва:
(май – юни/август – септември/януари/дата, определена в графика на Националната агенция за професионално образование и обучение)
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Изпитна тема
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Писмен тест

Запознат/а съм:
– с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, данни за контакт и
данни за завършен/о клас/средно образование/придобита степен на професионална квалификация), а именно организиране и провеждане на задължителен държавен изпит/държавен изпит/
изпит за придобиване на професионална квалификация съгласно действащите ЗПУО, ЗПОО и
актовете по прилагането им;
– с правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни, както и с правото ми на
жалба до надзорен орган;
– че личните ми данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите
на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско
законодателство.
Прилагам копие от медицински документ № _________за заболяване: ____________________________
__________________________________ ,и желая да бъда допуснат(а) до устен изпит и/или да ми бъде
осигурена подкрепяща среда:____________________________________________________________________________
(удължено време, учител-консултант, преподавател-консултант, формат на изпита, самостоятелна зала)

Гр./с. ________________
Дата: ________________

Заявител: ________________________________
(име, фамилия и подпис)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата) ........................................................................................................................ ,
ЕГН ................................., с постоянен адрес: .........................................................................................
.............................................................................................., моб. тел. .......................................................... ,
месторабота ............................................................................................................................................... ,
гр./с. ....................................., община .........................................., област ................................................. ,
сл. тел. ..............................................., e-mail ............................................................................................. ,
учител/преподавател по ..........................................................................................................................
Ще участвам в изпит по чл. 1, ал. 2 като .......................................................................................
......................................................................................................................................................................
(квестор, член на комисия по чл. 4, ал. 1, учител-консултант/преподавател-консултант, техническо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм родител, настойник, попечител или лице, което полага грижи за обучаван,
който ще полага изпит по чл. 1, ал. 2.
2. Няма да разгласявам, изнасям или разпространявам информация, факти или обстоятелства, станали ми известни във връзка с участието ми в дейностите по организиране
и провеждане на изпит по чл. 1, ал. 2 през сесия/дата ……............……………………на учебната
….......……/……….. година.
Известно ми е, че за предоставена невярна информация и при неспазване на поетите
задължения Министерството на образованието и науката ще предприеме съответните нормативно установени мерки за търсене на отговорност.
Запознат/а съм:
– с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, ЕГН и данни за контакт), а именно организиране и провеждане на изпити по чл. 1, ал. 2 съгласно действащите
ЗПОО, ЗПУО и актовете по прилагането им;
– с правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни, както и с правото ми на
жалба до надзорен орган;
– че личните ми данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите
на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско
законодателство.
Гр./с. .............
Дата: .............
Декларатор: .................................................
1905

(име, фамилия и подпис)
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81
и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37 от
2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „институциите и
органите по чл. 4“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1 и 2“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Институциите и органите по чл. 4,
ал. 1 и 2 при поискване могат да получават
информация от системата за извършените
проверки в регистъра от оправомощените
от тях лица за определен период от време за
осъществяване на вътрешен контрол върху
тези лица.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 52 от
13 февруари 2020 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
1923

Наредба за допълнение на Наредба № 12
от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки
и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49 от 2017 г.,
бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 15 се създава ал. 6:
„(6) Органите и институциите по чл. 56а,
ал. 3 от ЗКИ при поискване могат да получават информация от системата за извършените
проверки в регистъра от оправомощените от
тях лица за определен период от време за
осъществяване на вътрешен контрол върху
тези лица.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 51 от
13 февруари 2020 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
1924

ВЕСТНИК
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10233
от 2 юли 2019 г.

по административно дело № 3915 от 2018 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Републ ика България – второ отделение, в
съдебно заседание на единадесети юни две
хиляди и деветнадесета година в състав:
председател: Севдалина Червенкова, членове: Стефка Кемалова, Мартин Аврамов, при
секретар Снежана Иванова и с участието
на прокурора Антоанета Генчева изслуша
докладваното от съдията Стефка Кемалова
по адм. дело № 3915/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
сл. от АПК.
Обра зу ва но е по ж а лба, пода дена о т
„КИПС“ – ООД, ЕИК 831114508, със седалище
и адрес на управление София, ул. Крум Попов
№ 45, представлявано от управителя – Савина Янкулова Влахова, с искане за отмяна на
разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Наредбата
за работното време, почивките и отпуските,
изменена и допълнена с Постановление на
Министерския съвет № 56 от 10.03.2011 г.
В хода на съдебното производство по отношение на сдружение „Съюз на оризопроизводителите в България“ е допуснато присъединяване към оспорването на основание
чл. 189, ал. 2 АПК.
В жалбата са изложени съображения за
несъответствие на оспорената разпоредба от
Наредбата за работното време, почивките и
отпуските със законовата норма на чл. 224,
ал. 1 от Кодекса на труда, както и с правилото,
съдържащо се в чл. 22, ал. 1 от наредбата,
поради което се иска нейната отмяна.
Жалбата се поддържа от законния представител на „КИПС“ – ООД – управителя
Савина Влахова, и от юрисконсулт Хатибова по съображения, изложени в писмено
становище. Претендира се присъждане на
юрисконсултско възнаграждение.
Сдружение „Съюз на оризопроизводителите в България“ се представлява от председателя Савина Влахова, която поддържа
подадената жалба и моли да бъде уважена.
Ответната страна – Министерският съвет
на Република България, чрез правен съветник
Ирина Георгиева оспорва жалбата и моли да
бъде отхвърлена по съображения, развити в
писмено становище.
Министърът на труда и социалната политика се представлява от юрисконсулт Иве-
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лина Шопска, която изразява становище за
законосъобразност на оспорената разпоредба.
Предс та ви т ел я т на Върховна а д м и н истративна прокуратура дава становище за
неоснователност на подадената жалба.
Жалбата е процесуално допустима. Обжалва се разпоредба от подзаконов нормативен
акт, което не е ограничено във времето. Жалбоподателят „КИПС“ – ООД, е обосновал
правото си на оспорване с регистрацията си
като юридическо лице – работодател, чиито
права и интереси се засягат чрез налагане на санкции от органите по контрол на
трудовото законодателство. В подкрепа на
това твърдение са представени протоколи от
извършени проверки на ДИТ – София, и акт
за установяване на административно нарушение, свързани с констатации за нарушения
по оспорената разпоредба, което обосновава
правният му интерес да я оспори.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Установи се, че в производството по приемане на измененията в подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения.
С определение от 19.12.2018 г., постановено
по дело т о, на о т ве т н и к а – М и н ис т ерск и
съвет на Република България, е указано, че
следва да представи документи, установяващи спазени ли са изискванията на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28 ЗНА в редакция – ДВ, бр. 46
от 2007 г., в хода на процедурата по приемане на оспорения акт. В изпълнение на
даденото указание ответникът е уведомил
съда, че по делото е изпратена цялата административна преписка, съхраняваща се в
Министерския съвет. Видно от съдържанието
на представената административна преписка
е, че в хода по приемане Постановление на
Министерския съвет № 56 от 10.03.2011 г., с
което е изменена и допълнена Наредбата за
работното време, почивките и отпуските, не
са спазени разпоредбите на чл. 26 и 28 от
Закона за нормативните актове.
Според чл. 26, ал. 1 от ЗНА в приложимата
редакция преди изменението на ЗНА – ДВ,
бр. 34 от 2016 г., изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност. Проявление на тези принципи е
разписаното в следващата алинея на чл. 26
ЗНА задължение, а именно преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет

ВЕСТНИК
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страницата на съответната институция заедно
с мотивите, като на заинтересованите лица
се предоставя най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта. Установи се, че тази разпоредба не е спазена
в случая.
Разпоредбата на чл. 28 ЗН А отново в
приложимата редакция преди изменението на ЗНА – ДВ, бр. 34 от 2016 г., урежда
изисквания за мотиви към подзаконовите
административни актове, като проектът за
нормативен акт заедно с мотивите се внася за
обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите задължително следва да съдържат: 1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят; 3. финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз. Спазването на
посоченото съдържание на мотивите, които
налагат приемането на нормативния акт, е
от съществено значение, което е видно от
императивната разпоредба на чл. 28, ал. 3
ЗНА, съгласно която проект на нормативен
акт, към който не са приложени мотиви според посочените изисквания, не се обсъжда от
компетентния орган. В относимата административна преписка не се съдържат мотиви,
съответно доклад, които да са с изискуемото
се по закон съдържание. Мотиви относно
процесната разпоредба се съдържат в доклад
на министъра на труда и социалната политика – вносител на проекта, но съдържанието им е твърде формално и не отговоря на
изискв анията, разписани в чл. 28, ал. 2 ЗНА.
В този доклад е посочено, че създадената
ал. 1 в чл. 42 от наредбата има за цел изрично
да предвиди, че размерът на обезщетението
за неизползван платен годишен отпуск по
чл. 224 КТ се определя пропорционално на
времето, което се признава за трудов стаж.
Този текст единствено повтаря съдържанието на самата разпоредба, без да обосновава
причините, които налагат приемането є, и
целите които се поставят.
Неспазването на законовите разпоредби
на чл. 26 и 28 ЗНА представлява съществено
нару шение на админист ративнопроизводствените правила, тъй като не позволява на
заинтересованите страни да формират становище относно мотивите на органа, както
и да участват ефективно в производството
по приемането на акта, което води до невъзможност да бъдат спазени принципите, при
които се изработва проект на нормативен
акт, а именно – необходимост, обоснованост,
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п редви димост, от к ри т ост, съгласу ваност,
субси диарност, п ропорц иона лност и стабилност. Нарушаването на тези разпоредби
е самос тоятелно основание за отмяна на
оспорената разпоредба на основание чл. 146,
т. 3 АПК.
При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер 100 лв.
Воден от горното, Върховният административен съд, състав на второ отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от
Наредбата за работното време, почивките
и отпуските, изменена и допълнена с По-

ВЕСТНИК
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становление на Министерския съвет № 56
от 10.03.2011 г., обн. в „Държавен вестник“,
бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.
Осъжда Министерския съвет на Република България да заплати на „КИПС“ – ООД,
ЕИК 831114508, съдебно-деловодни разноски
в размер 100 лв.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок
от съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Чолаков
1929

Поправка. Министерството на вътрешните работи прави следните поправки в Конвенцията за
полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (ДВ, бр. 18 от 2009 г.):
1. В чл. 15, ал. 6 думите „предвидено в ал. 3“ да се четат: „предвидено в ал. 4“.
2. В чл. 15, ал. 8 думите „разпоредбите на чл. 14, ал. 4“ да се четат: „разпоредбите на чл. 14, ал. 5“.
3. В чл. 17, ал. 2 думите „В тази връзка се прилага чл. 14.“ да се четат: „В тази връзка се прилага
чл. 16.“
2005
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 541
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Искър“, разположена в землището на гр. Искър, община Искър,
област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 36 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам
на „Аква – стил 5“ – ЕООД, Плевен – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията,
ЕИК 202202942, със седалище и адрес на управление – Плевен 5800, ул. Стара планина № 5,
ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Искър“, разположена в землището
на гр. Искър, община Искър, област Плевен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 2,9 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работната програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Искър“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4727260

8582220

2.

4728230

8584610

№

Х (m)

Y (m)

3.

4727590

8584870

4.

4727340

8584290

5.

4726390

8584350

6.

4726070

8583580

7.

4726630

8583360

8.

4726350

8583030

9.

4726770

8582550

10.
1847

4726900

8582330

РАЗРЕШЕНИЕ № 544
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кладенчето“,
разположена на територията на общините Елин
Пелин, Горна Малина и Мирково, област София
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и
протоколно решение по т. 37 от протокол № 53 от
заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г.
разрешавам на „Сердика кварц“ – ООД, София,
ЕИК 203355179, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: София 1309, район
„Възраждане“, ул. Царибродска № 160, ет. 6, ап. 18,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кладенчето“, разположена на територията на
общините Елин Пелин, Горна Малина и Мирково,
област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 7,30 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

С Т Р.
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кладенчето“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4597725.6

8529467.9

2.

4597713.7

8531518.5

3.

4597169.2

8531450.0

4.

4597069.5

8531706.2

5.

4597032.3

8531911.5

6.

4596927.3

8532172.2

7.

4596847.2

8532361.1

8.

4596582.7

8532612.9

9.

4596382.0

8532828.6

10.

4596315.3

8532890.8

11.

4596252.7

8533041.3

12.

4596149.2

8533153.5

13.

4596095.0

8533265.0

14.

4595918.6

8533453.7

15.

4595829.0

8533449.8

16.

4595625.7

8533720.8

17.

4594996.8

8534754.8

18.

4595620.2

8543122.0

19.

4598309.4

8548497.8

20.

4599032.1

8548403.5

21.

4599686.4

8549602.9

22.

4599714.6

8551732.7

23.

4599070.1

8551974.0

24.

4598996.0

8552944.9

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

нистерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на
„Горубсо – Мадан“ – АД, Мадан, ЕИК 120057853,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление – Мадан 4900, община Мадан,
област Смолян, ул. Явор № 1, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Петровица-запад“, разположена на територията
на общините Мадан и Златоград, област Смолян,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 8,26 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Петровица-запад“
Координатна система 1970 г.

25.

4598816.2

8553326.4

26.

4598869.9

8549714.4

№

Х (m)

Y (m)

27.

4595553.2

8543201.8

1.

4468788.20

8630660.20

28.

4594885.1

8534747.4

2.

4468794.31

8633519.29

29.

4595551.6

8533662.3

3.

4466820.29

8634212.29

30.

4595710.3

8533450.6

4.

4466814.20

8634059.70

31.

4596734.5

8530870.2

5.

4466227.00

8634040.00

32.
1848

4596703.6

8530318.1

6.

4466401.20

8633904.10

7.

4466628.10

8633881.10

8.

4466931.20

8633584.20

РАЗРЕШЕНИЕ № 545
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Петровица-запад“, разположена на територията
на общините Мадан и Златоград, област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 31 от протокол № 53 от заседанието на Ми-

9.

4466780.10

8633417.80

10.

4466288.30

8633785.70

11.

4466007.00

8634033.52

12.

4465870.20

8634035.20

13.

4465626.00

8634246.00

14.

4465610.00

8634200.00

15.

4465070.00

8634500.00

16.

4464702.00

8634578.00
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№

Х (m)

Y (m)

17.

4464517.90

8634492.80

18.

4464391.50

8634537.13

19.

4464336.00

8634816.50

20.

4463470.00

8635165.00

21.

4463261.00

8635497.00

22.

4462794.00

8634837.00

23.

4463085.00

8634810.00

24.

4463880.00

8634415.00

25.

4465400.00

8633330.00

26.

4465605.00

8633350.00

27.

4466110.00

8632810.00

28.
1849

4466244.90

8632533.70

РАЗРЕШЕНИЕ № 546
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Извор“, разположена на територията на общините Созопол, Камено и Бургас, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 30 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам
на „Асарел – инвестмънт“ – ЕАД, София, ЕИК
202285379, титуляр на разрешението, със седалище
и адрес на управление: България, област София
(столица), община Столична, София 1680, район
„Витоша“, бул. България № 102, Бизнес център
Белисимо, ет. 6, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, в площ „Извор“, разположена на територията на общините Созопол, Камено
и Бургас, област Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 90,20 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7   

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Извор“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1850

Х (m)
4680490
4684709
4685370
4687612
4688465
4687649
4686019
4688297
4691363
4689591
4691978
4692759
4693073
4693440
4693093
4692793
4692597
4692872
4692793
4691741
4691749
4692138
4692492
4692123
4689891
4689602
4689821
4692015
4690888
Изключена площ
4686744
4686087
4685526
4685179
4685849

Y (m)
540557
528258
531287
530277
531295
532631
535248
536792
531169
529370
528288
530335
532291
532545
533702
533618
534252
534439
534708
535059
535387
535644
535626
536658
537434
538115
538280
537297
541108
538611
539527
539261
538852
538320

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-66 от 17 февруари 2020 г. (МТИТС)
№ РД-02-14-145 от 14 февруари 2020 г. (МРРБ)
По заявление на „Трансстрой – Варна“ – АД,
със седалище и адрес на управление – Варна,
район „Одесос“, ул. Хан Омуртаг № 2, и с ЕИК

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

103044422, със Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-296 от 7 юни 2016 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-434 от 6 юни 2016 г.
(МРРБ) е дадено разрешение за изработване
на проект на генерален план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Езерово“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за пристанищната
територия и парцеларен план за пристанищната
акватория. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Заповедта е публикувана на
официалната интернет страница на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ на 8 юни 2016 г.
Със заявление на „Трансстрой – Варна“ – АД,
вх. № 715 от 4 април 2019 г., е внесен за разглеждане, приемане и одобряване проект на генерален
план на пристанище за обществен транспорт
с регионално значение „Езерово“ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен
план за пристанищната акватория (текстови и
графични части).
Към заявлението са приложени резултатите
от извършеното от заявителя прединвестиционно
проучване, включително информация за наличието на подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия и за възможностите
за свързване с пътната мрежа и с железопътната
инфраструктура, техническа и технологична обосновка на инвестиционната инициатива, индивидуализация на засегнатата територия и проучване
относно трафика на съответните типове товари,
както и заверени копия от: заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-296 от 7 юни
2016 г. (МТИТС) и № РД-02-14-434 от 6 юни 2016 г.
(МРРБ); документи, удостоверяващи правото на
собственост на заявителя върху включените в обхвата на разработката поземлени имоти; извадка
за засегнатата територия от графичната част на
териториално-устройствения план на община Белослав, одобрен с Решение № 200 на Общинския
съвет на Община Белослав по протокол № 20 от
21 ноември 1997 г., и от частично застроително
решение, одобрено със Заповед № 459 на кмета
на община Белослав от 23 октомври 2000 г.;
удостоверение изх. № 25-52509-08.03.2019 г., издадено от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна; Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВА-9/2018 г.,
издадено на 19 декември 2018 г. от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Варна, със заключение за одобряване на
инвестиционното предложение за изграждане на
„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в района на съществуващата
материално-техническа база (МТБ) землище на
с. Езерово, община Белослав, област Варна“ при
изпълнение на подробно изброените в същото
решение условия за всеки от етапите на реализация на инвестиционната инициатива (от фазата
на проектиране до разрешаване ползването на
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строежа) и по време на експлоатацията на пристанището; писмо на директора на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Варна,
изх. № 26-00-4123(А26) от 11 януари 2019 г., с което
се удостоверява влизането в сила на Решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА-9 от 2018 г.; Решение № 1586, издадено от
директора на Басейнова дирекция „Черноморски
район“ на 16 юни 2015 г., за продължение на
разрешително за водовземане от подземни води
№ 2153 0065/20.08.2013 г.; становище на заместник-министъра на културата, изх. № 33-НН-575
от 27 юли 2016 г., за съгласуване на заданието
за изработване на проект на генерален план на
пристанище „Езерово“ с изрично отбелязване, че
на засегнатата територия до този момент не са
регистрирани недвижими културни ценности, и
с формулирано изискване за стриктно спазване
на разпоредбите на чл. 160 от Закона за културното наследство в процеса на реализация на
инвестиционната инициатива и за съгласуване
на всички намеси в акваторията с Центъра за
подводна археология; становища за съгласуване
на проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения
е налице или се предвижда присъединяване, а
именно: „Електроразпределение Север“ – АД, изх.
№ EDN-1453 от 5 март 2019 г., „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ – ООД – ЕТР „Девня“, изх.
№ 15 от 5 март 2019 г., Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“, изх. № ЖИ-10663 от 21 март 2019 г.,
и Областно пътно управление – Варна, в Агенция
„Пътна инфраструктура“, изх. № 53-00-206 от
14 март 2019 г.
Към образуваната по заявлението административна преписка са приобщени: становището
на директора на Главна дирекция „Гранична
полиция“, рег. № 328200-15892 от 11 септември
2019 г., със заключение за съгласуване на проекта на генерален план; писмото на министъра
на здравеопазването, изх. № 12-00-595 от 28 октомври 2019 г., със заключение за приемане на
проекта при съобразяване на подробно изложените условия за всеки от етапите на реализация
на инвестиционната инициатива и в процеса на
експлоатация на пристанището; становището
на постоянния секретар на отбраната, изх. рег.
№ 09-00-88 от 29 октомври 2019 г., съгласно което
Министерството на отбраната няма възражения
по проекта на генерален план.
За изработения проект писмено са уведомени
заинтересованите лица, определени в съответствие
с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ,
бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), като им
е предоставена възможност за запознаване със
същия и представяне на писмени становища по
него в 14-дневен срок от датата на получаване
на уведомлението.
В нормативно установения срок са постъпили
писмени становища от заинтересованите лица:
Министерството на околната среда и водите,
Община Белослав, „Строителен и технически
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флот“ – АД, и „МТГ – Делфин“ – АД. В становищата на двете акционерни дружества е изразено несъгласие с предвижданията на проекта
на генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Езерово“. В
съответствие със законовите изисквания постъпилите възражения са обстойно обсъдени. Изложените съображения за неоснователност на заявените от „Строителен и технически флот“ – АД,
оплаквания и за основателност на възражението
на „МТГ – Делфин“ – АД, се споделят изцяло.
Становищата на заинтересованите лица – Басейнова дирекция „Черноморски район“ (изх.
№ 12-00-72/А1 от 10 септември 2019 г.) и Областна
дирекция „Земеделие“ – Варна (изх. № РД-1202-1152-1 от 19 септември 2019 г.), са изпратени
след изтичане на последния ден от нормативно
установения срок, 9 септември 2019 г., поради
което не са разглеждани по същество.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Морска администрация – Варна“ и капитан на пристанище
Варна, вх. № 715 от 17 септември 2019 г., както и
изготвено и представено по реда на чл. 112б, ал. 4
от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ) мотивирано становище
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, изх. № ДОК595 от 22 ноември 2019 г.
Със Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие и благо
устройството № РД-08-574 от 28 ноември 2019 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-1245 от 2 декември 2019 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен
съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на
внесения от „Трансстрой – Варна“ – АД, проект
на генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Езерово“.
Проектът на план е разгледан и обсъден на
две заседания на междуведомствения експертен
съвет, проведени съответно на 11 декември 2019 г.
и на 21 януари 2020 г.
Първото от тях приключва с решение по чл. 35,
ал. 1, т. 3, буква „в“ от Наредба № 10 от 2014 г.
за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове
на пристанищата за обществен транспорт – на
вносителя са дадени указания за поправяне и
допълване на проекта.
Със заявление на „Трансстрой – Варна“ – АД,
вх. № 715 от 31 декември 2019 г., са внесени за
разглеждане поправени и допълнени текстови и
графични части на проекта на генерален план на
пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Езерово“, в т. ч. и подробна обосновка на решението разработката да не включва
план за регулация за пристанищната територия.
Представени са също експертни становища на
„Пилотска станция Варна – П“ – ЕООД, и на
правоспособен строителен инженер по хидротехническо строителство относно предвижданията
на преработения проект на парцеларен план за
пристанищната акватория.
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С решение № 2 по т. 5 от протокола от заседанието на междуведомствения експертен съвет,
проведено на 21 януари 2020 г., взето с единодушие
от присъствалите 8 членове на съвета с право на
решаващ глас, поправеният и допълнен проект
на генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Езерово“ – подробен устройствен план – план за застрояване за
пристанищната територия и парцеларен план за
пристанищната акватория (текстови и графични
части) е приет без забележки.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 и 7 и чл. 112б, ал. 7 от ЗМПВВППРБ и
чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и
съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствен и я експер т ен с ъве т по ч л. 112 а , а л. 4 о т
ЗМПВВППРБ проект на генерален план на
пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ – подробен устройствен
план – план за застрояване за пристанищната
територия и парцеларен план за пристанищната
акватория (текстови и графични части).
Заповедта може да бъде оспорена по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Р. Желязков
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
П. Аврамова
1880

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 444
от 20 декември 2019 г.
1. На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение от 20.03.2020 г.
като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2020 г.
Характеристики, реквизити и изображения:
номинална стойност – 20 лв.;
наименование на емисионен институт – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА;
година на емисия – 2020;
текстове „УПРАВИТЕЛ“ и „ГЛАВЕН КАСИЕР“ и техните подписи;
преобладаващ цвят – син;
размери – 131 × 73 мм;
сериен номер – състои се от две букви и осем
цифри, отпечатан долу в лявата и горе в дясната
половина на лицевата страна на банкнотата.
На лицевата страна на банкнотата са изобразени: портрет на Стефан Стамболов; фрагмент
от авторска стихосбирка; печат на Българския
благотворителен комитет „Единство“; вертикални
текстове „Стефан Стамболов“ и „1854 – 1895“;
номиналната стойност на банкнотата с цифри
и думи.
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Знак за незрящи граждани – релефно изображение на два кръга, разположени един под друг,
отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата
страна на банкнотата.
Доп ъ л н и т елен зна к за незря щ и г ра ж дани – състои се от релефни линии – 3 дебели и
7 тънки, разположени под ъгъл на двете къси
страни на банкнотата.
На обратната страна на банкнотата са изобразени сградата на Народното събрание, фрагменти
от Орлов мост и Лъвов мост и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.
Предупредителен текст „За подправка виновните се наказват съгласно закона“ е отпечатан
в горния ляв ъгъл на обратната страна на банкнотата.
Защитни елементи:
Материал – висококачествена банкнотна хартия, тонирана в син цвят, с вградени трицветни
влакънца, видими при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра); с лаково покритие
след отпечатване.
На лицевата страна на банкнотата:
Релефен печат – отпечатани са портрет на
Стефан Стамболов, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ДВАДЕСЕТ ЛЕВА“, „Стефан
Стамболов“, „1854 – 1895“; годината на емисията
„2020“ и винетка от дясната страна върху холо
грамната лента с числото „20“ върху нея.
Холограмна лента – разположена вляво на
банкнотата, с оптични ефекти (от горе на долу):
– редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на орел и лъв;
– цветен холограмен портрет на Стефан
Стамболов;
– стилизирано изображение на орден „За
храброст“;
– изображения на „изправен коронован лъв“
с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „20“.
Воден знак – наблюдава се при поставянето
на банкнотата срещу източник на светлина и
се състои от полутоново изображение с висока
резолюция на портрета на Стефан Стамболов
от лицевата страна на банкнотата и контрастно
изображение на инициалите „БНБ“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на
банкнотата.
Регистър на проглед – правоъгълно шахматно
поле, разположено долу в дясната половина на
банкнотата, в което при поставянето є срещу
източник на светлина се вижда числото „20“.
Изображението се наблюдава и от обратната
страна на банкнотата.
Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се
появява изображение на числото „20“.
Микротекст – хоризонтални линии с текст
„СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, „1854 – 1895“ и „20
ЛЕВА“ във фона вляво от портрета, в две вертикални линии вдясно от портрета – текст „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, числото „20“ е изпълнено
с хоризонтални линии с текст „20 ЛЕВА“.
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Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната
вдясно на холограмната лента се появява ивица,
флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се числа „20“ и изображения на „изправен
коронован лъв“. Двата серийни номера, дясната
половина на фоновите елементи, регистърът на
проглед и подписите на управителя и на главния
касиер флуоресцират в зелено.
Инфрачервенo изображение – при наблюдение
с устройство, снабдено с инфрачервен филтър
(850 нанометра), са видими само горната част
на портрета на Стефан Стамболов, разделен по
диагонал, подписът му, горната част на голямото
число „20“, разделено по диагонал, серийните
номера, знаците за незрящи граждани и горната
половина от надписа „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА“.
На обратната страна на банкнотата:
Осигурителна нишка – вградена в хартията,
частично излизаща на сектори от обратната
страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 20“ и
с динамичен ефект „ветрило“, променяща цвета
си от зелено към синьо. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 20“ се чете от лицевата
страна при поставянето на банкнотата срещу
източник на светлина.
Микротекст – над изобра жението на
лъва – поле от вертикални линии с число „20“;
в дясната долна част на банкнотата – числа „20“.
Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – фрагментът
от Орлов мост с орела флуоресцира в червено.
Изображението на портрета на Стефан Стамболов
флуоресцира в синьо, а изправен лъв и две числа
„20“ флуоресцират в жълто-зелено.
2. Банкнотите с номинална стойност 20 лв.,
емисии 1999 г., 2007 г., както и възпоменателната
банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия
2005 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите с номинална стойност 20 лв.,
емисия 2020 г.
Управител:
Д. Радев
1584

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1758
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 28, ал. 9 и чл. 22г, ал. 3
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5927 от
14.02.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процеду ра за приватизационна продажба на
сграда с идентификатор 06690.127.3.1 и сграда
с идентификатор 06690.127.3.2, собственост на
„Интендантско обслужване“ – ЕАД, разположени
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в поземлен имот с идентификатор 06690.127.3,
намиращ се в местност та Байнова могила,
с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1858
РЕШЕНИЕ № 1759
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „г“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
и във връзка с протоколно решение № 5928 от
14.02.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол изменя
Решение № 1673 от 8.03.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 25 от 2017 г.), като думите „Складови
помещения с идентификатор 03366.602.180.2.11 и
03366.602.180.3.11 на ул. Иван Вазов 8, бл. 3/42,
вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене, обособена част“ се заменят с думите: „1) Складово помещение с идентификатор 03366.602.180.2.11 във вх. Б, и 2) Складово
помещение с идентификатор 03366.602.180.3.11
във вх. В, разположени на ет. 1 в бл. 3/42 на ул.
Малчика № 18, гр. Белене, обособени части“.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1859
РЕШЕНИЕ № 1760
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „г“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
и във връзка с протоколно решение № 5929 от
14.02.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол изменя
Решение № 1672 от 8.03.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 25 от 2017 г.), като след думите „Магазин за хранителни стоки“ се добавят думите „с
идентификатор 03366.602.300.3.13“.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1860
РЕШЕНИЕ № 1761
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5930 от
14.02.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с
предоставени права за управление на областния
управител на област Враца, представляващ: учебно-битова сграда с идентификатор 03438.42.29.1,
със застроена площ 1255 кв. м, заедно с отстъ-
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пеното право на строеж върху поземления имот,
намираща се в местност Крайще, с. Бели извор,
община Враца, област Враца.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1861
РЕШЕНИЕ № 1762
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „г“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 5931 от 14.02.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол открива процедура за
приватизационна продажба на обект – курортнотуристически сгради „Паисий“, намиращи се в
землището на гр. Гурково, община Гурково, област
Стара Загора, представляващи сгради с идентификатори 18157.274.286.1, 18157.274.956.1, 18157.274.45.2
и 18157.274.45.3, обособена част от имуществото на
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1862

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-00-197
от 17 февруари 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
и Решение № 82 от 30.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, във връзка с чл. 311, ал. 2,
т. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование нареждам:
1. Да се извърши промяна в адресите на
сградите, в които се провежда обучението в ДГ
„Май“ чрез закриване на допълнителния адрес
на детската градина в с. Жабокрът.
2. Задължителната документация и наличният
инвентар, съхранявани в сградата на закрития
адрес, да се приемат и стопанисват от ДГ „Май“.
3. Управлението на имотите на закрития адрес
да бъде предадено от директора на ДГ „Май“ на
Община Кюстендил.
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на директора на детска градина „Май“, директора
на дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт“, директора на дирекция
„Финансово-стопанска дейност и бюджет“ и
заместник-кмет „Култура, образование, туризъм,
младежки дейности и спорт“ в Община Кюстендил за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет „Култура, образование,
туризъм, младежки дейности и спорт“ в Община
Кюстендил.
Кмет:
П. Паунов
1888
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147р. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Русе, за 2020 г.
(допълнение към ДВ, бр. 13 от 2020 г.)
ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен
биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен
биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.
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Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Николина Станчева А нгелова-Барболова,
психиатър.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Мариана Георгиева Маринова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ваня Маркова Динева, психолог в областта на
зависимостите и зависимите поведения. В екип
с д-р Станислав Иванов.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Станислав Иванов Иванов, психиатър, в областта на зависимостите и зависимите поведения.
В екип с д-р Ваня Динева.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономист-счетоводител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и
контрол.
Александър Минчев Цонев, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Васил Тодоров Петров, икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Калева, икономист-счетоводител.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по
строителството.
Ваня Донева Цветанова, икономист-счетоводител.
Галина Атанасова Ангелова, икономист-счетоводител.
Генчо Иванов Братоев, икономист-счетоводител.
Георги Йорданов Неделчев, икономист-счетоводител.
Гергана Стефанова Йовчева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Десислава Сашева Моллова, икономист-счетоводител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономистсчетоводител.
Димитринка Стоянова Минева, аграр – икономист.
Дарина Венкова Йосифова, икономист-финансист.
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Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Емине Сейфулова Емурлова, икономист-контрольор.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
И ва н к а Б ог да нова Брат ова нова , и коно мист – счетоводство и контрол.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Йорданка Добрева Метева, счетоводител-ико
номист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, икономист
по счетоводство и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, икономист.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Надежда Николова Хаджийска, икономистфинансист.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Николай Атанасов Николов, икономист-счетоводител.
Николай Станимиров Боляров, икономистсчетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител.
Рафа и л А н т онов А раба д ж и йск и, и коно мист – застраховател обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-фи
нансист.
Стефанка Илиева Копанкова, икономистсчетоводител.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономист-сче
товодител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Снежинка Великова Стоянова, икономистфинансист.
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Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Юлия Радкова Тодорова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по
строителството.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.
Генчо Иванов Братоев, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Евгени Йорданов Бончев, икономист – икономика на туризма.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
И ва н к а Б ог да нова Брат ова нова , и коно мист – счетоводство и контрол.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Катя Димитрова Кънчева, икономист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – стокознание, качество и експертиза на стоките.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Марийка Василева Атанасова, икономистсчетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Надежда Николова Хаджийска, икономистфинансист.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист-счетоводител.
Нено Ананиев Бончев, инженер – електромеханик.
Нела Пенчева Стойчева, икономист-счетоводител.
Николай Славов Николов, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
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Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономист-счетоводител, машинен инженер.
Снежинка Великова Стоянова, икономистфинансист.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Тодор Трифонов Трифонов, икономист-застраховател.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по
строителството.
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.
Де с и с л а в а Тод о р о в а Ге о р г и е в а , и ко н о мист – счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – стокознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
V. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Андрей Симеонов Иванов, Русе, инженер по
информационни технологии.
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен
инженер.
Борис Борисов Сакакушев, машинен инженер.
Васко Минков Христов, машинен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Валери Игнатов Матеев, строителен инженер – транспортно строителство.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земеразделяне.
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Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист.
Иван Гергов Петков, инженер – корабен механик.
Красимира Иванова Петкова, строителен
инженер, икономика на строителството.
Кремена Величкова Ковачева, строителен
инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер.
Людмил Димитров Димитров, машинен инженер.
Михаил Николаев Михайлов, машинен инженер.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна
техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Станимир Владимиров Коцев, машинен инженер.
Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по
компютърна техника.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Емил Василев Желев, противопожарна техника
и безопасност.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и
електроника.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.
Людмил Димитров Димитров, машинен инженер.
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Младен Богданов Младенов, машинен инженер.
Михаил Трифонов Михайлов, машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инженер – технология и организация на автомобилния
транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.
Свилен Атанасов Костадинов, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по
компютърна техника.
Явор Живков Гелков, инженер по транспорта,
технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мариана Цветанов Атанасова, електроинженер-технолог.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, инженер-химик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер компютърни системи.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – комуникационна техника и технологии.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по
компютърна техника.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строителен инженер.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство.
Гроздан Стоянов Цветанов, военен инженер
по конструкции на промишлени жилищни и
обществени сгради.
Диана Великова Иванова, инженер-земеустроител.
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Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист,
инженер В и К.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Василев Минчев, инженер – пожарна
техника и безопасност.
Георги Петков Георгиев, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Йорданов Петров, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Иванов Димитров, противопожарна
техника и безопасност.
Делян Петров Кирилов, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Емил Василев Желев, противопожарна техника
и безопасност.
Красимир Петков Владов, противопожарна
техника и безопасност.
Красимир Цветанов Цветанов, противопожарна техника и безопасност.
Костадин Георгиев Гешев, противопожарна
техника и безопасност.
Николай Димитров Попов, противопожарна
техника и безопасност.
Начо Начев Начев, противопожарна техника
и безопасност.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Николаев Стойков, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Светлозар Петков Петков, противопожарна
техника и безопасност.
Стойчо Митков Николов, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Свилен Спасов Рачев, инженер по пожарна и
аварийна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
5.8. Съдебнооцени т елска авт о т ех ни ческа
експертиза
Людмил Димитров Димитров, машинен инженер.
VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско
стопанство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
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Цонка Георгиева Христова, инженер по горско
стопанство.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско
стопанство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско
стопанство.
VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер-физик,
ядрена техника.
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Желю Василев Денев, агроном.
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Марийка Георгиева Казасова, агроном.
Наталия Михова Стоянова, инженер-мениджър, индустриален мениджмънт.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и
учител по история, археология.
Х. Клас „Оценителни експертизи“
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, оценител
на недвижими имоти.
Бисерка Кирилова Стефанова, оценител на
недвижими имоти.
Валери Игнатов Матеев, оценител на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, оценител на недвижими имоти.
Виолетка Станкова Кулева, оценител на недвижими имоти.
Гинка Илиева Филева, оценител на недвижими имоти.
Георги Йорданов Неделчев, оценител на машини и съоръжения и оценител на търговски
предприятия и вземания.
Детелина Иванова Ачева, оценител недвижими имоти.
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Иван Стайков Лазаров, оценител на недвижими имоти.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и
учител по история, археология.
Катя Димитрова Кънчева, оценител на земеделски земи.
Катя Любенова Хъртарска, оценител на недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Красимира Иванова Петкова, оценител на
недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, оценител на
недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Нено Ананиев Бончев, оценител на недвижими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
Снежа Кирилова Сотирова, оценител на недви
жими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
10.1. Оценка на недвижими имоти
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми
на ЕС.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми
на ЕС.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми
на ЕС.
ХІ. Клас „Други съдебни експертизи“
Гарабед Саркис Саркисян, оценил благородни
метали.
Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и
оценителски експертизи.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и
учител по история, археология.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими
и земеделски земи.
Пламен Кънчев Станев, оценка на злато и
скъпоценни камъни.
Павлина Савова Йончина, оперативни програми на Европейския съюз.
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант.
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми
на ЕС.
1884
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5. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-7 от 21.02.2020 г. за строеж: „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, част А3:
„Преносен газопровод от КВ „Студенец“ – КВ
„Кардам“ до КВ „Ковачевец“, на територията
на област Разград, община Лозница, землището
на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско,
с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община
Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово,
с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с.
Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението 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 обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2001
7. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
Разрешение за строеж № РС-9 от 24.02.2020 г.
за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна
част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ
„Ковачевец“ – СОГ, и КВ „Лозен“ до km 231+90“,
подобекти: „Линейна част от km 191+40 до km
202+80 и от km 203+85 до km 231+90“ и „Оптична кабелна линия от km 191+40 до km 202+80 и
от km 203+85 до km 231+90“, на територията на
землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с.
Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с.
Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община
Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община
Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с.
Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
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
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14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1975
11. – 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-11
от 25.02.2020 г. за строеж: „Изграждане на нови
кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас
Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности
в оперативната акватория и зона за маневриране“,
в ПИ 07079.618.21 и 07079.618.22 по КК на гр.
Бургас с местоположение област Бургас, община
Бургас, със следните етапи: етап № 1: „Изграждане на кейови стени за корабни места № 27 и
№ 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в
оперативната акватория и зона за маневриране“;
етап № 2: „Изграждане на кейови стени за корабни места № 25А и № 26, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения
и драгажни дейности в оперативната акватория
и зона за маневриране“. 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 обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2026
13. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
Разрешение за строеж № РС-8 от 24.02.2020 г.
за обект: „Реконструкция на компресорна станция „Петрич“ с изграждане на един нов газотурбокомпресорен агрегат“, в поземлен имот
с идентификатор 49312.4.57 в землището на с.
Рупите, община Петрич, област Благоевград, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
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 обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1976
95. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-10 от 25.02.2020 г. за строеж: „Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място
на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“,
вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, с
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местоположение област Бургас, община Бургас,
ПИ с идентификатор 07079.618.202. 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 обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
2027
9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, Дирек ци я
„Средни данъкоплатци и осигурители“, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № C192225-0910 0 0 0596/19.08.2019 г. възлага на „Професионал“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
104594042, адрес за кореспонденция: Велико
Търново, ул. Никола Габровски № 69, следните
недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор № 10447.515.414, придобит с акт за частна
държавна собственост 1175/8.10.2002 г., и площ
9779 кв. м, намиращ се във Велико Търново, п. к.
5000, ул. Иларион Драгостинов № 1, при съседи по
скица № 324/20.01.2010 г.: 10447.515.415, 10447.152.9,
10447.515.410,10447.515.413, 10447.515.412, начин
на трайно ползване – за друг вид производствен складов обект, ведно с намиращите се
в имота сгради, а именно: 1.1. сграда с идентификатор № 10447.515.414.3, начин на трайно
ползване – ск ладова база, ск лад, един етаж,
застроена площ 53 кв. м, актувана като склад
за дърва и въглища; 1.2. сграда с идентификатор
№ 10447.515.414.6, начин на трайно ползване – друг
вид обществена сграда, един етаж, 101 кв. м, по
счетоводни данни – навес; 1.3. сграда с идентификатор № 10447.515.414.7, начин на трайно ползване – друг вид обществена сграда, един етаж,
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142 кв. м, актувана като баня; 1.4. сграда с идентификатор № 10447.515.414.8, начин на трайно
ползване – друг вид обществена сграда, един етаж,
1 21 к в . м ; 1 . 5. с г р а д а с и д е н т и ф и к а т о р
№ 10447.515.414.9, начин на трайно ползване – сграда за обществено хранене – един етаж, застроена
площ 765 кв. м, актувана като кухненски блок;
1.6. сграда с идентификатор № 10447.515.414.10,
начин на трайно ползване – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – един
етаж, застроена площ 181 кв. м, актувана като
парова централа.
1979
113. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание
чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент
в професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство по камерно пеене – един, към
катедра „Класическо пеене“ на Вокалния факултет
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА,
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94,
тел. 02/44 09 747.
1925
24. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и
задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г. в
съответствие с Решение № 241 на Министерския
съвет от 25.04.2019 г. В срок от 11.03.2020 г. до
8.05.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка. За справки – в
обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН – администрация, ул. 15 ноември
№ 1, стая 310, тел. 9795260.  Дата на обявяване
на конкурса – 11.03.2020 г.

Приложение
СПИСЪК
на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс 2019 – 2020 г.
Шифър

Научна специалност

1.3.

Педагогика по обучение по ... (Методика на обучението по
математика, информатика и информационни технологии)

4.5.

Математика (Геометрия и топология)

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

5.1.

Ред.
Зад.
форма форма

Обучаваща
организация

1

ИМИ

1

1

ИМИ

1

-

ИМИ

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

ИРоботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

ИРоботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)

1

2

ИРоботика

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Теоретична механика)

1

И-т по механика
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5.6.

Материали и материалознание (Строителни материали,
изделия и технология на производството им)

1

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

И-т по механика

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

2

-

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

-

2

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката)

1

-

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

1

ИЯИЯЕ

5.4.

Енергетика (Ядрени реактори)

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на тока)

1

-

ИЕЕС

4.2.

Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология)

2

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводникови материали и електронните елементи)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите,
молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

-

ИЕ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

5.6.

Материали и материалознание (Материалознание и технология на машиностроителните материали)

1

1

ИМСТЦХА

5.13.

Общо инженерство (Защита на населението и народното
стопанство в критични ситуации (технологии и средства за
сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)

-

1

ИМСТЦХА

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

3

ИПолимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

ИКатализ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

1

ИНевробиология

4.3.

Биологически науки (Имунология)

2

-

ИМикрБ

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните
вещества)

2

-

ИМикрБ

ИМК
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4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

1

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

-

1

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)

1

1

ИГората

4.4.

Науки за земята (Картография и ГИС)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

-

Геологически и-т

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

ИО-Вн

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

2

-

ИА НАО

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Нова и съвременна
българска литература)

2

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Възрожденска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Руска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Балкански литератури и култури)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика,
палеография (вкл. историография и изворознание)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

3

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

-

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

3

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

2

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музео
логия)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства (Нематериално културно наследство)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Етнохореология)

1

-

ИЕФЕМ

8.3

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство (Етномузикология)

1

-

ИИИЗК

8.4

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия (Нови аспекти на съвременното кино)

1

-

ИИИЗК

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)

-

2

ИИконИ

4.3.
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3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Стопанско/търговско право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

-

1

ИДП

2.2.

(История на България (Историческа демография)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Психология на труда и инженерна психология)

-

1

ИИНЧ

3.2.

Обща психология (Психология на личността)

1

1

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социо
логия)

1

3

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката, правото
и икономиката)

1

-

ИИОЗ

1990
2. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019 – 2020 г. в съответствие с
Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския
съвет (приложение № 1); приемане на редовни и
задочни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.03.2020 г. до 30.04.2020 г.
кандидатите подават следните документи до
ректора на СУ „Св. К лимент Охридски“: 1.
заявление по образец; 2. декларация по образец; 3. автобиография; 4. оригинал и копие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят оригинали и копия на
дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“
и приложенията към тях; оригиналната диплома
се връща на кандидата веднага след сверяване
с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща; 4.1. в случай че
издаването на дипломата за висше образование
е предстоящо, кандидатът подава академична
справка – оригинал (или нотариално заверено
копие), в която да са отразени средният успех от
семестриалните изпити с хорариума на часовете
по отделните дисциплини и успехът от държавните
изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския

университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
4.3. лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, призната по
законодателството на съответната държава, могат
да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет; 5.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лв. за
първи изпит по специалност и 50 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св.
Климент Охридски“ (ректорат – северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“ е: Българска Народна Банка – Централно управление; банкова сметка: BG52 BNBG
9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD; титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета,
към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят приложени в папка. Документи се
приемат в 214 кабинет, ректорат – северно крило,
тел.: 8462185, 9308445.
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Приложение № 1
Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019 – 2020 г., утвърдени
с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет
(брой)
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2.

4.5.

Математика

Математически анализ

2

3.

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение
на математиката (Мехатроника и роботика)

1

1

4.

4.5.

Математика

Теория на вероятностите и математическа
статистика

1

1

5.

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение
на математиката в икономиката

1

6.

4.6.

Информатика и
Информационни технологии
компютърни науки

3

7.

4.6.

И н ф о р м а т и к а и Софтуерни технологии (Софтуерно инжекомпютърни науки нерство)

3

2

8.

4.6.

И н ф о р м а т и к а и Соф т уерни тех нолог ии (От к риване на
компютърни науки знания)

2

1

9.

4.6.

И н ф о р м а т и к а и Софтуерни технологии (Управление на
компютърни науки знанията)

1

10.

4.6.

Информатика и
Информационни системи (Бази от данни)
компютърни науки

2

11.

4.6.

И н ф о р м а т и к а и Информационни системи (Системи, оснокомпютърни науки вани на знания)

1

12.

4.6.

И н ф о р м а т и к а и Информационни системи (Паралелни и
компютърни науки разпределени системи)

1

13.

4.6.

И н ф о р м а т и к а и Информационни системи (Вградени и авкомпютърни науки тономни системи)

14.

1.3.

Методика на обучението по математика
Педагогика на обуи информатика (Методика на обучението
чението по...
по математика)

1

15.

1.3.

Методика на обучението по математика и
Педагогика на обуинформатика (Методика на обучението по
чението по...
информатика и ИТ)

1

Общо

1
1

22

Физически факултет
16.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика

2

17.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика (с обучение на
английски език)

1

18.

4.1.

Физически науки

Метеорология

1

19.

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство

1

20.

4.1.

Физически науки

Физика на атомите и молекулите

2

21.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

1

22.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника (с
обучение на английски език)

1

23.

4.1.

Физически науки

Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)

2

7
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24.

4.1.

Физически науки

Ядрена физика

2

25.

4.1.

Физически науки

Физика на елементарните частици и високите енергии

1

26.

5.2.

Елект ротехника,
Теория на електронните вериги и елекелектроника и автронна схемотехника
томатика

1

Общо

задочно

15

Факултет по химия и фармация
27.

4.2.

Химически науки

Аналитична химия

28.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия

1

1

29.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия (Изчислителна химия)

1

30.

4.2.

Химически науки

Органична химия

1

31.

4.2.

Химически науки

Физикохимия

2

32.

4.2.

Химически науки

Физикохимия (Макрокинетика)

2

33.

4.2.

Химически науки

Полимери

1

34.

7.3.

Фармация

Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията

1

35.

7.3.

Фармация

Технология на лекарствените форми и
биофармация

1

Общо

10

Биологически факултет
36.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на безгръбначните
животни)

1

37.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на гръбначните животни)

1

38.

4.3.

Биологически науки Ентомология

1

39.

4.3.

Биологически науки Паразитология и хелминтология

1

40.

4.3.

Биологически науки Микробиология

2

41.

4.3.

Биологически науки Генетика (Генетика на рака)

1

42.

4.3.

Биологически науки Генетика (Биоинформатика)

1

43.

4.3.

Биологически науки

Молек ул я рна биолог и я (Молек ул я рна
имунология)

1

44.

4.3.

Биологически науки

Х идробиологи я (Биологично водопречистване)

1

45.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите
(Хидроекология)

1

46.

4.3.

Биологически науки Клетъчна биология

47.

5.11.

Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

48.

5.11.

Биотехнологии

Биотехнология на пречиствателните процеси

1

49.

1.3.

Педагогика на обуМетодика на обучението по биология
чението по…
Общо

1

1
15

Геолого-географски факултет
50.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията)

1

1
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51.

4.4.

Науки за земята

Икономи ческа и соц иа лна геог рафи я
(Териториална идентичност и регионално
развитие)

1

52.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Социално-икономически профили на селските
райони в България)

1

53.

4.4.

Науки за земята

География на рекреацията и туризма

3

54.

4.4.

Науки за земята

Регионална геология

1

55.

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

1

1

56.

4.4.

Науки за земята

Биогеография и география на почвите

1

1

57.

4.4.

Науки за земята

Климатология

1

58.

3.7.

Администрация и
управление

Регионално развитие

3

Общо

13

2

Стопански факултет
59.

3.8.

Икономика

А налитични изследвания върху данни
(Data Science)

3

2

60.

3.8.

Икономика

Приложение на изчислителната техника
в икономиката

3

3

61.

3.8.

Икономика

Статистика и демография

2

2

62.

3.8.

Икономика

Политическа икономия

4

2

63.

3.8.

Икономика

Икономика и управление (индустрия)

3

2

64.

3.7.

А д м и н ис т ра ц и я и
Стопанско управление
управление

6

2

21

13

Общо
Богословски факултет
65.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свeщено Писание на Новия
Завет)

1

66.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Стария
Завет)

1

67.

2.4.

Религия и теология Теология (Химнология)

1

68.

2.4.

Религия и теология Теология (Християнска апологетика)

1

69.

2.4.

Религия и теология Теология (Християнска философия)

1

70.

2.4.

Религия и теология Теология (Християнско поклонничество)

1

71.

2.4.

Религия и теология Теология (Патрология)

1

72.

2.4.

Религия и теология Теология (Църковно право)

1

73.

2.4.

Религия и теология Теология (Нравствено богословие)

1

74.

2.4.

Теология (Устройство и управление на
Религия и теология
Българската Православна Църква)

1

75.

2.4.

Религия и теология Теология (Литургика)

1

76.

2.4.

Религия и теология Теология (Пастирско богословие)

1

Общо

12

Философски факултет
77.

2.3.

Философия

Философия на историята

1

78.

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

79.

2.3.

Философия

Онтология

1

1
1

1
3
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80.

2.3.

Философия

Философия на култу рата, политиката,
правото и икономиката (Въведение във
философията)

1

81.

2.3.

Философия

Философия на култу рата, политиката,
правото и икономиката (Философска антропология)

2

82.

2.3.

Философия

Философия на култу рата, политиката,
правото и икономиката (Философия на
изкуството)

1

83.

2.3.

Философия

Философия на култу рата, политиката,
правото и икономиката (Метафизика)

1

84.

2.3.

Философия

Философия на култу рата, политиката,
правото и икономиката (Философия на
религията)

1

85.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

86.

2.3.

Философия

Философия на култу рата, политиката,
правото и икономиката (Философия в
средните училища)

1

1

87.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски
език

3

1

88.

2.3.

Философия

Етика

1

89.

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

90.

2.3.

Философия

Логика

1
1

91.

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

92.

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

93.

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

94.

2.3.

Философия

Естетика

2

95.

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

1

96.

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

1

97.

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика)

2

98.

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

2

99.

3.1.

Социология, антропология и науки за Социология (Обща социология)
културата

1

100.

3.1.

Социология, антропология и науки за Социология (Трансформации в труда)
културата

1

101.

3.1.

Социология, антроСоциология (Социология на социалните
пология и науки за
неравенства)
културата

1

102.

3.1.

Социология, антропология и науки за Социология (Икономическа социология)
културата

1

103.

3.1.

Социология, антро- Културология (Актуализации на миналото
пология и науки за в настоящето: културна памет, културно
културата
наследство)

1

104.

3.1.

Социология, антропология и науки за Културология (Визуална антропология)
културата

1

105.

3.1.

Социология, антроКултурология (Средновековна култура:
пология и науки за
Европа и Византия)
културата

1

1
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106.

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа
психология (Трудова психология)

1

107.

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа
психология (Организационна психология)

1

108.

3.2.

Психология

Социална психология

1

109.

3.3.

Политически науки Публична администрация

110.

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

111.

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Европейска идентичност)

1

112.

3.5.

Обществени кому- Книгознание, библиотекознание и бибникации и инфор- лиография (Потребители и ползване на
мационни науки
библиотеките)

1

113.

3.5.

Книгознание, библиотекознание и библиОбществени комуография (История на книгата и четененикации и инфорто – Читатели и четене през българския
мационни науки
19 век)

1

114.

3.5.

Обществени комуКнигознание, библиотекознание и библионикации и инфорграфия (Библиотеките през ХІХ и ХХ век)
мационни науки

1

Общо

1
2

41

8

Исторически факултет
115.

2.2.

Ис т ори я и архео - Стара история (Стара история – Тракология
логия)

116.

2.2.

Ис т ори я и архео - История на България (История на българлогия
ското образование)

1

117.

2.2.

Средновековна обща история (СредноИс т ори я и архео - вековна балканска история – Балкански
логия
взаимоотношения в периода на османското
нашествие)

1

118.

2.2.

Ис т ори я и архео - Нова и най-нова обща история (Нова баллогия
канска история)

1

119.

2.2.

Нова и най-нова обща история (Съвременна
Ис т ори я и архео балканска история – Социална история
логия
на Балканите)

1

120.

2.2.

Нова и най-нова обща история (СъвременИс т ори я и архео на балканска история – Международни
логия
отношения)

2

121.

2.2.

Нова и най-нова обща история (Нова и
Ис т ори я и архео съвременна балканска история – Нова и
логия
съвременна история на Хърватия)

1

122.

2.2.

Ис т ори я и архео - Археология (Праистория: Неолит и Енелогия
олит)

1

123.

2.2.

Ис т ори я и архео - Документалистика, архивистика, палеология
графия (Архивистика)

124.

3.1.

Социология, антроЕтнология (Стопански модели в българпология и науки за
ската култура)
културата

1

125.

3.1.

Социология, антроЕтнология (Жестово поведение в българпология и науки за
ската култура)
културата

1

Общо

1

1
1

11

2

БРОЙ 18

№

Шифър

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 1 4 7   
Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Факултет по славянски филологии
126.

2.1.

Филология

Български език (Фонетика)

1

1
1

127.

2.1.

Филология

Български език (Морфология)

1

128.

2.1.

Филология

Български език (Старобългарски език)

1

129.

2.1.

Филология

Български език (История на българския
език)

1

130.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска възрожденска литература)

1

131.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората
световна война)

1

132.

2.1.

Филология

Българска литература (Старобългарска
литература)

1

133.

2.1.

Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

134.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на
XVIII век)

1

135.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на
XIX век)

1

136.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на
XX век)

1

137.

2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература – XXI век)

1

138.

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

139.

2.1.

Филология

Теория и история на литературата (Теория
на литературата)

1

140.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балкански
литератури)

1

141.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

142.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

1

143.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо
езикознание)

1

144.

2.1.

Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

145.

2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

146.

2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски
език)

1

1

147.

2.1.

Филология

Славянски езици (Украински език)

1

148.

2.1.

Филология

Славянски езици (Словенски език)

1

149.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Теория на
превода на славянските езици)

1

150.

1.3.

Педагогика на обуМетодика на обучението по литература
чението по...
Общо

1

2

2

25

6

Факултет по класически и нови филологии
151.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Новогръцки език)

1
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152.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Класически езици)

1

153.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Френски
език)

1

154.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език)

1

155.

2.1.

Филология

Романски езици (Съвременно румънско
езикознание)

1

156.

2.1.

Филология

Романски езици (Испански език – Стилистика)

1

157.

2.1.

Филология

Германски езици (Синтаксис на английски език)

1

158.

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)

1

159.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и
Америка (Японски език)

1

160.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и
Америка (Китайски език)

1

161.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и
Америка (Персийско езикознание)

1

162.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара
френска литература)

1

163.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка, Америка и Австралия (Електронна
литература на английски език)

1

164.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Научна фантастика
на английски език)

1

165.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Американска литература 19 век)

1

166.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Английска литература: От Средновековие към Ренесанс)

1

167.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Английска литература: От Средновековие към Барок)

1

168.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна
бразилска литература (XX – XXI век)

1

169.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско
обществознание)

1

170.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско
обществознание)

171.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско
литературознание)

1

172.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна
турска литература)

1

задочно

1

1

1
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173.

1.3.

Педагогика на обу- Педагогика на обучението по... (Методика
чението по…
на обучението по чужд език – немски език)
Общо

задочно

1
21

Факултет по журналистика и масова комуникация
174.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Аудиовизуална
никации и инфорпродукция)
мационни науки

175.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Балканите в меникации и инфордиите)
мационни науки

1

176.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Вътрешнополитиникации и инфорческа журналистика)
мационни науки

1

177.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Електронни медии)
мационни науки

1

178.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Имидж в стратеникации и инфоргическите комуникации)
мационни науки

1

179.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (История на бълникации и инфоргарската журналистика)
мационни науки

1

180.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (История на реникации и инфоркламата)
мационни науки

1

181.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Книгознание)
мационни науки

1

182.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Култура и медии)
мационни науки

1

183.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Масова култура)
мационни науки

1

184.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Медиен дизайн и
никации и инфоркомуникация)
мационни науки

2

185.

3.5.

Обществени комуМед и и и ком у н и к а ц и и (Мед иен д исникации и инфоркурс – медиен анализ и медиакритика)
мационни науки

1

186.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Медиен и мрежови
никации и инфоранализ)
мационни науки

1

187.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Медиен мениджникации и информънт)
мационни науки

1

188.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Медии и социална
никации и инфорпромяна)
мационни науки

2

189.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Медии и социални
никации и инфорконфликти)
мационни науки

1

190.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Медийна музика)
мационни науки

1

1

4
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191.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Медиите в Европа)
мационни науки

1

192.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Международна
никации и инфоржурналистика)
мационни науки

1

193.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Народопсихология)
мационни науки

1

194.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Научни медии и
никации и инфоркомуникации)
мационни науки

1

195.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Онлайн журнаникации и инфорлистика)
мационни науки

1

196.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Пресжурналистика)
мационни науки

1

197.

3.5.

Обществени комуникации и инфор- Медии и комуникации (Редактиране)
мационни науки

1

198.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Рефлексивна журникации и инфорналистика – жанрови модели)
мационни науки

1

199.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Типология и коникации и информуникация на книгата)
мационни науки

2

200.

3.5.

Обществени комуМедии и ком у никации (Телевизионна
никации и инфоржурналистика)
мационни науки

1

201.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Теория на журнаникации и инфорлистиката и медиите)
мационни науки

1

202.

3.5.

Обществени комуМедии и комуникации (Убеждаваща коникации и информуникация)
мационни науки

1

Общо

задочно

32

Юридически факултет
203.

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на
правото)

1

1

204.

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата
на човека)

1

1

205.

3.6.

Право

Трудово право и обществено осигуряване

206.

3.6.

Право

Финансово право

1

207.

3.6.

Право

Административно право и административен процес

1

208.

3.6.

Право

Наказателнопроцесуално право

1

1

209.

3.6.

Право

Международно частно право

1

1

210.

3.3.

Политически науки Международни отношения

1

1

Общо

7

7

1
1
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Факултет по педагогика
211.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието)

1

Общо

1

Факултет по науки за образованието и изкуствата
212.

1.2.

Педагогика

Социална педагогика

1

213.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието)

1

214.

1.2.

Педагогика

Теори я на възпитанието и дидактика
(Дидактика)

1

215.

1.2.

Педагогика

Сравнително образование

1

216.

1.2.

Педагогика

Гражданско образование

1

217.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика

2

218.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика

3

219.

1.3.

Методика на обучението в детската граПедагогика на обудина и началното училище по домашен
чението по...
бит и техника

1

220.

1.3.

Педагогика на обу- Методика на обучението по изобразително
чението по...
изкуство

2

Общо

11

2

Общо

256

56

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019 – 2020 г.
(брой)
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Факултет по славянски филологии
1.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература
на XIX век)

1

2.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература
на XX век)

1

3.

2.1.

Филология

Български език

4

4.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

3

2

5.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

1

1

Философски факултет

Стопански факултет
6.

3.8.

Икономика

Аналитични изследвания върху данни
(Data Science)

1

1

7.

3.8.

Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

8.

3.8.

Икономика

Статистика и демография

1

1

9.

3.8.

Икономика

Икономика и управление (индустрия)

1

1

10.

3.7.

Администрация и упСтопанско управление
равление

1

1
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Факултет по науки за образованието и изкуствата
11.

1.2.

Педагогика

Начална училищна педагогика

1

Педагогика

Специална педагогика (с обучение на
английски език)

9

12.

1.2.

13.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на
английски език

6

14.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика (с обучение на
английски език)

5

15.

1.3.

Педагогика на обуче- Методика на обучението по музика (с
нието по…
обучение на английски език)

5

16.

1.3.

Методика на обучението по изобПедагогика на обучеразително изкуство (с обучение на
нието по…
английски език)

2

17.

1.3.

Методика на обучението в детската
Педагогика на обучеградина и началното у чилище по
нието по…
домашен бит и техника

1

2002
198. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за:
редовни докторанти за учебната 2019/2020 г. по
следните научни специалности: 3.8. Икономика
(Икономика и управление) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление) – един; 5.9. Металургия (Металургична топлотехника) – двама; 5.10. Химични
технологии (Технология на полиграфическото
производство) – един; главен асистент по 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на инженерния труд и системи за
автоматизирано проектиране) – един. Документи
се приемат 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ в ХТМУ, бул. Климент Охридски
№ 8, сграда А, ет. 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63
136 и 02/81 63 120.
1871
182. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурс за
допълнителен прием на редовни и задочни докторанти в Медицинския университет – Варна, за
учебната 2019/2020 г. в рамките на утвърдения
брой с Постановление № 241 от 25.04.2019 г. на
Министерския съвет по области на висше обра
зование, професионални направления и докторски
програми, както следва:
Шифър

Области на висше обраФорми на
зование, професионални
обучение
направления и докторредов- заски програми
на
дочна

1
7.
7.1.

2

3

4

2

0

Здравеопазване и спорт
Медицина
Анестезиология и интензивно лечение

Шифър

Области на висше обраФорми на
зование, професионални
обучение
направления и докторредов- заски програми
на
дочна

1

7.3.

3

4

Гастроентерология

2

1

0

Кардиология

1

0

Медицинска радиология
и р ен т г ено лог и я (вк л.
използв ане на радиоактивни изотопи)

2

0

2

0

3

0

0

1

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (по
отрасли и подотрасли)

3

1

Общо:

14

2

Фармация
Фармацевтична химия

7.4.

Обществено здраве
Управление на здравни
грижи

3.2.

Психология
Медицинска психология

3.7.

Администрация и управ
ление

Подробна информация относно необходимите
документи за кандидатстване може да се намери
на интернет страницата на Медицинския университет – Варна, секция „Научна дейност“, раздел
„Конкурси“. Срокът за подаване на документи е 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи: Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
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отдел „Докторантско училище“, стаи 318 и 319;
тел.: 052/677-056 и 052/677-083, e-mail: doktorantite.
muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.
1822
48. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра
„Пропедевтика на хирургическите болести“ на
факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по онкологична хирургия на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1872
49. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Урология“ – един, в катедра „Сестрински хирургични грижи“ на факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клиниката по урология
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
1873
50. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Кардиология“ – един, в Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1874
401. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2019 – 2020 г.
съгласно приложението в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2 от
31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:
1. заявление за участие в конкурса (по образец);
2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. документ за платена такса за участие
в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и
60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се
извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7.
свидетелство за съдимост. Всички документи се
подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, в
законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“; тел. за
справки: 032/643 637; 032/603 809.
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Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна
поръчка в У ХТ – Пловдив, за у чебната
2019 – 2020 г.
Ши- Области на висше обрафър зование, професионални
направления и докторски
програми

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.8.

Икономика
Икономика и управление
(хранителна индустрия)

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството

5.3.

Ре д о в - З а д о ч на фор- на форма на
ма на
обуче- обучение
ние
(бр.)
(бр.)

1

-

1

-

-

1

Комуникационна и компютърна техника
Компют ърни системи,
комплекси и мрежи

1429
162. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява конкурс за професор 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
(in silico изследване на биоактивни съединения)“
за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към института със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в канцеларията на института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1810
8. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Ботаника“ (шифър 01.06.03),
за нуждите на отдел „Ботаника“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
деловодството на Националния природонаучен
музей – БАН, бул. Цар Освободител № 1, София.
1978
2. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на НО „Генезис, диагностика
и класификация на почвите“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул.
Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел.
за контакти: 02/8127560, 02/8127580.
1840
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14. – 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 проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Боринци, община
Котел – 05480.37.118, 05480.47.26, 05480.47.28,
05480.47.30, 05480.47.31, 05480.47.301, 05480.52.23,
05480.52.24, 05480.52.25, 05480.56.83, 05480.59.1,
05480.59.2 , 05480.59.3, 05480.59.6, 05480.59.9,
05480.59.10, 05480.59.60, 05480.59.331, 05480.59.339,
05480.60.1, 05480.60.13, 05480.60.14, 05480.60.19,
05480.60.235, 05480.60.337, 05480.60.420, 05480.61.25,
05480.61.26, 05480.61.27, 05480.61.29, 05480.61.31,
05480.61.32, 05480.61.33, 05480.61.231, 05480.62.6,
05480.62.11, 05480.62.85, 05480.62.237, 05480.74.75,
05480.74.302, 05480.75.310, 05480.78.335, 05480.80.12,
05480.80.67, 05480.80.234, 05480.82.1, 05480.82.2,
05480.82.7, 05480.82.8, 05480.82.67, 05480.82.240,
05480.83.4, 05480.83.6, 05480.83.7, 05480.83.8,
05480.83.9, 05480.83.10, 05480.83.67, 05480.83.239,
05480.83.242, 05480.83.247, 05480.83.248, 05480.83.291,
05480.83.332, 05480.74.302, 05480.40.12, 05480.40.168,
05480.99.292, 05480.99.299, 05480.99.377, 05480.69.22,
05480.69.23, 05480.69.24, 05480.69.62, 05480.70.3,
05480.70.361, 05480.70.381, 05480.70.384, 05480.70.385;
за с. Братан, община Котел – 06135.10.8, 06135.10.9,
06135.10.11, 06135.10.13, 06135.10.14, 06135.10.17,
06135.10.24, 06135.10.26, 06135.10.30, 06135.10.33,
06135.10.34, 06135.10.35, 06135.10.36, 06135.10.37,
06135.10.38, 06135.10.39; 06135.10.40, 06135.10.41,
06135.10.42, 06135.10.43, 06135.10.44, 06135.10.45,
06135.10.47, 06135.10.48, 06135.10.49, 06135.10.79,
06135.10.81, 06135.10.90, 06135.10.91, 06135.10.92,
06135.10.105, 06135.10.106, 06135.10.113, 06135.10.114,
06135.10.116, 06135.10.121, 06135.10.144, 06135.10.145,
06135.10.149, 06135.10.152, 06135.10.156, 06135.10.157,
06135.10.163, 06135.10.164, 06135.10.165, 06135.10.166,
06135.10.187, 06135.13.42, 06135.13.43, 06135.13.326,
06135.13.328, 06135.13.329, 06135.14.312, 06135.14.314,
06135.15.169, 06135.15.305, 06135.10.316, 06135.13.316;
за с. Градец , о бщина Котел – 1743 6 . 69. 2 2 7,
17436.69.255, 17436.70.50, 17436.70.51, 17436.74.10,
17436.74.351, 173436,75.1, 17436.75.40, 17436.75.116,
17436.75.311, 17436.77.1, 17436.77.2, 17436.77.553,
17436.77.584, 17436.77.592, 17436.77.599, 17436.77.826,
17436.81.101, 17436.82.48, 17436.82.49, 17436.87.2,
17436.87.3, 17436.69.301, 17436.6.722, 17436.6.829,
1743 6 .7.70 5, 1743 6 . 8 .4 , 1743 6 . 8 . 5, 1743 6 .10.1,
17436.10.243, 17436.10.633, 17436.10.854, 17436.10.864,
17436.11.6, 17436.11.7, 17436.11.249, 17436.12.9,
17436.12.646, 17436.13.1, 17436.13.853, 17436.13.861,
17436.14.634, 17436.15.1, 17436.41.643, 17436.41.714,
17436.53.385, 17436.54.11, 17436.54.242, 17436.57.130,
17436.57.160, 17436.57.261, 17426.57.527, 17436.57.832,
17436.58.133, 17436.58.162, 17436.60.161, 17436.60.425,
17436.60.512, 17436.60.567, 17436.60.581, 17436.60.596,
17436.81.267, 17436.82.691, 17436.94.4, 17436.94.257,
17436.260.266, 17436.11.712, 17436.6.719, 17436.10.713,
17436.37.715, 17436.58.627, 17436.60.626, 17436.11.712;
за с. Дъбова, община Котел – 24270.6.142, 24270.7.61,
2 4270.7.63, 2 4270.7.152 , 2 4270.7.16, 2 4270.7.17,
2 4270.7.185, 2 4270.7.19, 2 4270.7.20, 2 4270.7.21,
24270.7.140, 24270.7.118, 24270.7.22, 27270.12.18,
24270.14.1, 24270.7.170; за с. Кипилово, община Котел – 3 6 8 5 4.9 6 .4 8 , 3 6 8 5 4.9 6 .49, 3 6 8 5 4.9 6 . 5 4 ,
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36854.100.1, 36854.100.6, 36854.101.1, 36854.102.40,
36854.94.76, 36854.94.141, 36854.94.251, 36854.94.390,
36854.96.250, 36854.100.78, 36854.101.393, 36854.107.140,
36854.94.60, 36854.98.60, 36854.102.73, 36854.107.92,
36854.43.3, 36854.43.4, 36854.43.6, 36854.43.7,
36854.44.17, 36854.64.1, 36854.64.2, 36854.44.16,
36854.44.21, 36854.44.98, 36854.45.1, 36854.64.143,
36854.64.370, 36854.44.97, 36854.65.97, 36854.71.97,
36854.176.97, 36854.88.151, 36854.105.655, 36854.106.3,
36854.113.38, 36854.113.39, 36854.113.41, 36854.113.43,
36854.113.46, 36854.113.47, 36854.113.48, 36854.113.49,
36854.122.610, 36854.120.1, 36854.121.1, 36854.121.2,
3 6 8 5 4 .1 21 .74 , 3 6 8 5 4 .1 21 . 6 31 , 3 6 8 5 4 .1 21 . 6 3 3 ,
3 6 8 5 4.1 21.6 3 4 , 3 6 8 5 4.10 6 .6 0 6 , 3 6 8 5 4.1 21.62 7,
3 6 8 5 4 .10 6 .11 3, 3 6 8 5 4 .10 6 . 5 41 , 3 6 8 5 4 .116 .11 3,
3 6 8 5 4 .119.11 3, 3 6 8 5 4 .1 2 0 . 6 3 6 , 3 6 8 5 4 .1 21. 6 31 ,
36854.121.633, 36854.121.634; за с. Малко село, община Котел – 46646.17.20, 46646.17.30, 46646.17.31,
46646.17.49, 46646.17.53, 46646.17.55, 46646.17.101,
46646.17.103, 46646.17.105, 46646.19.15, 46646.19.17,
46646.19.26, 46646.19.40, 46646.19.41, 46646.19.45,
46646.19.51, 46646.19.54, 46646.19.57, 46646.19.71,
46646.19.72, 46646.19.99, 46646.19.109, 46646.19.113;
за с. Медвен, община Котел – 47528.51.1, 47528.51.859,
47528.52.1, 47528.52.496, 47528.53.1, 47528.53.5,
47528.53.860, 47528.58.1, 47528.59.1, 47528.59.511,
47528.59.515, 47528.59.866, 47528.62.1, 47528.62.502,
4752 8.63.1, 4752 8.63.2 , 4752 8.63.8, 4752 8.6 4.1,
47528.66.898, 47528.68.7, 47528.68.453, 47528.68.458,
47528.68.784, 47528.72.14, 47528.73.7, 47528.73.8,
4752 8.74. 3, 4752 8.74.4, 4752 8.74.7, 4752 8.74.8 ,
47528.74.381, 47528.74.387, 47528.74.389, 47528.74.419,
47528.74.420, 47528.74.421, 47528.74.422, 47528.74.424,
47528.75.3, 47528.77.393, 47528.117.10, 47528.117.12,
47528.117.13, 47528.117.16, 47528.118.41, 47528.118.425,
4752 8 .118 .42 6 , 4752 8 .118 .42 7, 4752 8 .118 .4 42 ,
47528.118.867, 47528.118.868, 47528.119.32, 47528.119.90,
4752 8 .11 9.116 , 4752 8 .11 9. 614 , 4752 8 .14 8 . 5 0 8 ,
4752 8 .14 8 . 8 6 9, 4752 8 .18 5. 539, 4752 8 .18 5. 8 71 ,
47528.185.872, 47528.82.13, 47528.82.4, 47528.82.7,
47528.82.291, 47528.82.296, 47528.82.298, 47528.82.299,
47528.82.302, 47528.82.797, 47528.82.798, 47528.83.22,
47528.83.23, 47528.83.24, 47528.83.25, 47528.83.26,
47528.83.27, 47528.83.58, 47528.83.60, 47528.83.72,
47528.83.73, 47528.83.77, 47528.84.879, 47528.86.1,
47528.86.131, 47528.86.250, 47528.86.252, 47528.86.253,
47528.86.258, 47528.86.260, 47528.90.893, 47528.91.1,
47528.91.2, 47528.91.220, 47528.91.221, 47528.91.222,
47528.93.120, 47528.96.24, 47528.96.122, 47528.96.141,
47528.96.142, 47528.96.143, 47528.96.145, 47528.99.22,
47528.99.130, 47528.100.1, 47528.100.2, 47528.100.28,
4752 8 .10 0 .1 3 2 , 4752 8 .10 0 . 4 6 5 , 4752 8 .101 . 2 6 ,
47528.101.147, 47528.101.160, 47528.104.8, 47528.105.8,
47528.106.1, 47528.106.2, 47528.106.3, 47528.107.1,
47528.107.244, 47528.107.247, 47528.112.1, 47528.112.331,
4752 8 .11 2 . 332 , 4752 8 .1 2 7.1 3 4 , 4752 8 .1 2 7. 21 2 ,
47528.127.262, 47528.127.883, 47528.160.892; за
с. Мокрен, община Котел – 00045.40.333, 00045.41.344,
00045.41.345, 00045.41.356, 00045.41.358, 00045.41.466,
00045.43.421, 00045.49.382, 00045.49.416, 00045.343.332,
0 0 0 45. 3 4 . 353 , 0 0 0 45. 3 43. 35 4 , 0 0 0 45. 3 43. 355,
00045.343.960, 00045.9.2, 00045.9.17, 00045.9.18,
0 0 0 45.9.19, 0 0 0 45.9.21, 0 0 0 45.9.23, 0 0 0 45.9.2 4,
0 0 045.9.25, 0 0 045.9.26, 0 0 045.9.27, 0 0 045.9.29,
0 0 045.9.31, 0 0 045.9.33, 0 0 045.9.34, 0 0 045.9.35,
0 0 045.9.36, 0 0 045.9.54, 0 0 045.9.55, 0 0 045.9.62 ,
00045.9.63, 00045.9.617, 00045.9.634, 00045.9.872,
0 0 045.1.31, 0 0 045.1.42 , 0 0 045.1.43, 0 0 045.1.4 4,
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00045.1.64, 00045.1.901, 00045.1.929, 00045.1.941,
00045.1.942, 00045.12.485, 00045.12.892, 00045.15.468,
00045.80.4, 00045.80.5, 00045.80.32, 00045.1.467,
00045.1.967; за с. Нейково, община Котел – 51398.63.10,
51398.65.10, 51398.92.1, 51398.92.2, 51398.92.3,
51398.103.1, 51398.103.2, 51398.106.706, 51398.107.607,
51398.117.14, 51398.121.2, 51398.121.310, 51398.l2l.1506,
51398.234.12, 51398.247.2, 51398.419.46, 51398.419.769,
51398.419.1057, 51398.420.7, 51398.420.48, 51398.420.49,
51398.42 0. 50 , 5139 8.42 0.10 54, 5139 8.42 0.10 58 ,
51398.420.1463, 51398.429.4, 51398.429.5, 51398.429.6,
51398.429.7, 51398.429.8, 51398.429.9, 51398.429.10,
51398.429.17, 51398.429.18, 51398.429.661, 51398.429.662,
51398.429.895, 51398.429.10 78 , 51398.429.1450,
51398.429.1465, 51398.433.1, 51398.433.2, 51398.433.1449,
51398.434.1, 51398.434.2, 51398.435.4, 51398.435.6,
51398.435.538, 51398.435.647, 51398.436.8, 51398.436.14,
51398.436.15, 51398.436.41, 51398.436.42, 51398.436.43,
51398.436.44, 51398.436.45, 51398.436.46, 51398.436.47,
51398.436.48, 51398.436.49, 51398.436.50, 51398.436.51,
51398.436.487, 51398.437.36, 51398.437.37, 51398.437.39,
51 3 9 8 . 4 3 7. 514 , 51 3 9 8 . 4 3 7.14 6 4 , 51 3 9 8 . 4 3 8 . 5 ,
51398.438.754, 51398.439.1, 51398.439.1055, 51398.441.1,
51398.441.3, 51398.441.13, 51398.441.406, 51398.442.2,
51398.442.4, 51398.442.5, 51398.442.6, 51398.442.13,
51 3 9 8 . 4 4 2 .7 8 5 , 51 3 9 8 . 4 4 2 .9 5 4 , 51 3 9 8 . 4 4 3 . 3 5 ,
51 3 9 8 . 4 4 3 . 3 8 , 51 3 9 8 . 4 4 3 . 31 3 , 51 3 9 8 . 4 4 3 . 3 81 ,
51398.444.15, 51398.444.16, 51398.444.18, 51398.444.20,
51398.490.7, 51398.666.1, 51398.699.1; за с. Остра
могила, община Котел – 54300.10.4, 54300.10.36,
54300,10.54, 54300.11.67, 54300.11.73, 5430012.54,
5430 0.13.3, 5430 0.13.51, 5430 0.14.1, 5430 0.14.4,
54300.14.59, 54300.14.61, 54300.15.24, 54300.15.31,
54300.15.55, 54300.16.23, 54300.16.81, 54300.43.20,
54300.43.25, 54300.43.39; за с. Орлово, община Котел – 53919.29.31, 53919.29.32, 53919.29.37, 53919.29.58,
53919.29.60, 53919.29.71, 53919.29.85, 53919.29.94,
53919.29.95, 53919.30.7, 53919.30.62, 53919.35.17,
53919.35.63, 53919.35.89, 53919.35.90, 53919.35.107; за
с. Седларево, община Котел – 65958.18.18, 65958.20.12,
65958.20.13, 65958.21.24, 65958.21.319, 65958.25.28,
65958.25.266, 65958.26.1, 65958.26.2, 65958.26.3,
65958.26.4, 65958.26.5, 65958.26.6, 65958.26.7,
65958.26.8, 65958.26.9, 65958.26.10, 65958.26.11,
65958.26.12, 65958.26.13, 65958.26.14, 65958.26.15,
65958.26.16, 65958.26.17, 65958.26.18, 65958.26.19,
65958.26.20, 65958.26.21, 65958.26.22, 65958.26.23,
65958.26.24, 65958.26.25, 65958.26.26, 65958.26.27,
65958.26.28, 65958.27.25, 65958.27.26, 65958.27.27,
65958.27.28, 65958.27.29, 65958.27.30, 65958.27.186,
65958.27.272, 65958.38.87, 65958.38.92, 65958.38.102;
за с. Стрелци, община Котел – 69 821.43.11,
69821.43.12, 69821.43.25, 69821.43.26, 69821.43.57,
69821.43.218, 69821.43.219, 69821.43.221, 69821.43.309,
69821.9 2 .1, 69821.39.1, 69821.39.7, 69821.39.8 ,
69821.39.137, 69821.40.14, 69821.40.17, 69821.40.21,
69821.40.22, 69821.40.23, 69821.40.29, 69821.40.32,
69821.40.33, 69821.40.135, 69821.40.228, 69821.40.231,
69821.40.337, 69821.42.19, 69821.42.20, 69821.42.21,
69821.42.22, 69821.42.23, 69821.42.28, 69821.42.30,
69821.42.222, 69821.42.320, 69821.44.156, 69821.93.1,
69821.93.2; за с. Топузево, община Котел – 72833.10.31,
72833.10.36, 72833.16.32, 72833.16.41, 72833.16.42,
72833.16.43, 72833.16.49, 72833.16.50, 72833.16.55,
72833.16.101, 72833.17.2, 72833.17.11, 72833.17.12,
72833.17.14, 72833.17.31, 72833.17.34, 72833.18.2,
72833.18.7, 72833.18.12, 72833.18.36, 72833.18.38,
72833.18.39, 72833.18.40, 72833.18.51; за с. Филаре-
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тово, община Котел – 76073.30.196, 76073.30.269,
76073.39.40, 76073.39.41, 76073.39.42, 76073.39.45,
76073.39.58, 76073.39.83, 76073.39.94, 76073.39.96,
76073.40.155, 76073.40.206, 76073.40.32, 76073.40.706,
76073.41.14, 76073.41.168, 76073.41.198, 76073.41.215,
76073.41.242, 76073.41.245, 76073.41.35, 76073.41.38,
76073.41.42, 76073.41.43, 76073.41.45, 76073.41.49,
76073.41.51, 76073.41.69, 76073.22.39, 76073.24.1,
76073.24.109, 76073.24.110, 76073.24.111, 76073.24.3,
76073.24.4, 76073.25.1, 76073.25.11, 76073.25.2,
76073.25.3, 76073.25.5, 76073.25.53, 76073.37.26,
76073.15.25, 76073.17.11, 76073.17.5, 76073.35.18,
76073.35.2, 76073.35.20, 76073.35.21, 76013.35.24,
76073.35.39, 76073.35.5, 76073.35.45, 76073.36.20,
76073.36.40. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. 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.
1957
15. – 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
г решка въз основа на проек ти, изработени
от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Безмер, община „Тунджа“ – 03229.25.1,
03229.25.124, 03229.25.125, 03229.25.126, 03229.25.127,
03229.25.157, 03229.26.57, 03229.26.62, 03229.48.38,
03229.48.486, 03229.44.18, 03229.44.19, 03229.44.126,
03229.44.137, 03229.44.138, 03229.44.139, 03229.44.140,
03229.44.141, 03229.44.166, 03229.44.167, 03229.44.172,
03229.44.177, 03229.46.33, 03229.46.41, 03229.46.46,
03229.52.135, 03229.23.157, 03229.27.10; за с. Болярско, община „Тунджа“ – 05308.19.1, 05308.19.2,
05308.23.6, 05308.23.11, 05308.23.12, 05308.23.13,
05308.23.14, 05308.23.15, 05308.24.114, 05308.24.624;
за с. Веселиново, община „Тунджа“ – 10776.10.15,
10776.10.32, 10776.10.47, 10776.10.48, 10776.10.49,
10776.10.60, 10776.13.98, 10776.5.2, 10776.16.68,
10776.16.79, 10776.4.153, 10776.3.106; за с. Дражево, община „Тунджа“ – 23501.13.170, 23501.13.171,
23501.13.236, 23501.13.277, 23501.14.98, 23501.16.32,
23501.16.33, 23501.16.36, 23501.16.41, 23501.18.129,
23501.18.163, 23501.18.196, 23501.18.218, 23501.21.119,
23501.25.114, 23501.25.140; за с. Завой, община
„Тунджа“ – 30096.10.99, 30096.10.225, 30096.11.27,
30096.11.123, 30096.11.131, 30096.17.23, 30096.17.31,
30096.17.378, 30096.17.386, 30096.90.352, 30096.15.10,
30096.15.20, 30096.15.41, 30096.15.42, 30096.15.43,
30096.15.50, 30096.15.93, 30096.15.119, 30096.15.128,
30096.16.3, 30096.16.83, 30096.16.134, 30096.16.180,
30096.16.194, 30096.31.7, 30096.31.4, 30096.31.41,
30096.31.42, 30096.31.20, 30096.31.61, 30096.31.62;
за с. Кабиле, община „Т унджа“ – 3502 8.11.37,
35028.11.38, 35028.11.63, 35028.11.89, 35028.11.107,
35028.11.104, 35028.22.129, 35028.22.130, 35028.22.155,
35028.22.288, 35028.22.290, 35028.30.1, 35028.23.42,
35028.23.618, 35028.24.60; за с. Могила, община
„Тунджа“ – 48787.2.55, 48787.2.142, 48787.2.143,
48787.2.286, 48787.11.79, 48787.11.83, 48787.11.134,
48787.11.190, 48787.11.192, 48787.11.194, 48787.11.196,
48787.11.282, 48787.11.135; за с. Стара река, община „Тунджа“ – 68878.9.51, 68878.9.63, 68878.9.64,
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68878.9.65, 68878.19.50; за с. Търнава, община
„Тунджа“ – 73657.18.81, 73657.19.1, 73657.19.16,
73657.19.76, 73657.19.152, 73657.19.158, 73657.20.71,
73657.20.75, 73657.20.99, 73657.40.34, 73657.40.35,
73657.40.60, 73657.40.69, 73657.40.70, 73657.40.71,
73657.40.80, 73657.40.83, 73657.40.85, 73657.40.97,
73657.14.24, 73657.14.25, 73657.14.26, 73657.14.116,
73657.15.124, 73657.15.127, 73657.16.1, 73657.16.89,
73657.16.91, 73657.18.4, 73657.18.6, 73657.18.9,
73657.18.10, 73657.18.11, 73657.18.12, 73657.18.13,
73657.18.83, 73657.18.92, 73657.18.114, 73657.18.206,
73657.18.126, 73657.24.159, 73657.25.146, 73657.25.160,
73657.26.1, 73657.26.130, 73657.26.140, 73657.26.141,
73657.26.163, 73657.30.165, 73657.35.2, 73657.35.3; за
с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа“ – 77030.23.8,
77030.23.23, 77030.23.26, 77030.23.265, 77030.24.53,
77030.24.111, 77030.24.120, 77030.24.121; за с. Чарган,
община „Тунджа“ – 80217.33.2, 80217.33.3, 80217.33.6,
80217.33.9, 80217.33.11, 80217.33.18, 80217.33.19,
80217.33.20, 80217.33.22, 80217.33.23, 80217.33.29,
80217.33.32, 80217.33.37, 80217.33.38, 80217.33.39,
80217.33.40, 80217.33.41, 80217.33.51, 80217.33.60,
80217.33.62, 80217.33.221, 80217.33.328, 80217.33.347,
80217.18.146, 80217.199.229, 80217.1.1, 80217.1.2,
80217.1.63, 80217.1.107, 80217.1.110, 80217.2.577,
80217.2.647, 80217.2.648, 80217.2.654, 80217.5.18,
80217.5.102, 80217.5.108, 80217.5.362, 80217.23.44,
80217.23.90, 80217.23.101, 80217.23.488, 80217.24.95,
80217.24.96, 80217.24.99, 80217.24.106, 80217.24.187;
за с. Асеново, община „Т унджа“ – 0 0 758.11.9,
00758.12.69, 00758.12.71, 00758.19.24, 00758.19.22,
00758.19.23, 00758.19.2, 00758.16.41, 00758.19.25,
00758.19.27, 00758.19.26, 00758.37.28, 00758.37.37;
за с. Калчево, община „Тунджа“ – 35609.35.109,
35609.35.277, 35609.35.322, 35609.35.371, 35609.39.12,
35609.39.192, 35609.39.218; за с. Каравелово, община
„Тунджа“ – 36200.35.8, 36200.35.65, 36200.35.158,
36200.33.270, 36200.38.92, 36200.47.270, 36200.47.191,
36200.34.36, 36200.34.37, 36200.34.40, 36200.46.131,
36200.46.114, 36200.46.36, 36200.46.187, 36200.46.96,
36200.46.95, 36200.46.47, 36200.46.112, 36200.46.113;
за с. Козарево, община „Тунджа“ – 37681.22.25,
37681.22.34, 37681.24.101, 37681.30.316, 37681.18.299,
37681.28.52, 37681.28.53, 37681.28.54; за с. Коневец, община „Тунджа“ – 38279.11.100, 38279.11.107,
38279.11.60, 38279.11.61, 38279.11.62, 38279.11.63,
38279.11.65, 38279.11.66, 38279.11.67, 38279.11.68,
38279.11.69, 38279.11.70, 38279.11.71, 38279.12.5,
38279.12.6, 38279.12.104, 38279.12.105, 38279.12.201,
38279.12.53, 38279.12.54, 38279.12.16, 38279.12.17,
38279.12.18, 38279.12.19, 38279.12.20, 38279.12.113,
38279.12.44, 38279.12.28, 38279.12.29, 38279.12.30,
38279.12.31, 38279.12.32, 38279.12.33, 38279.12.34,
38279.12.35, 38279.12.36, 38279.12.39, 38279.12.40,
38279.12.41, 38279.12.112, 38279.13.114, 38279.13.1,
38279.13.2, 38279.13.20, 38279.13.21, 38279.13.22,
38279.16.94, 38279.16.134, 38279.260.6, 38279.260.7,
38279.260.8, 38279.47.256, 38279.47.53, 38279.47.38,
38279.47.119, 38279.47.55, 38279.16.101, 38279.16.103,
38279.17.144, 38279.16.123, 38279.16.160, 338279.15.110,
3 8 2 7 9.1 5 .16 2 , 3 8 2 7 9. 2 6 9. 5 0 0 , 3 8 2 7 9.1 5 .16 3 ,
3 8 2 7 9. 2 6 6 . 2 6 5, 3 8 2 7 9. 2 6 6 . 2 6 6 , 3 8 2 7 9. 3 6 .1 31 ,
38279.266.2, 38279.266.1, 38279.36.262, 38279.36.261,
38279.36.1, 38279.266.263; за с. Окоп, община „Тунджа“ – 53480.38.35, 53480.38.104; за с. Победа, община „Тунджа“ – 56873.34.2, 56873.91.61, 56873.91.62,
56873.91.69, 56873.91.70, 56873.91.79, 56873.142.60,
56873.142.88, 56873.24.343, 56873.26.171, 56873.39.1,
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56873.39.3, 56873.39.10, 56873.39.21, 56873.39.31,
56873.39.32, 56873.39.41, 56873.39.42, 56873.39.43,
56873.39.591, 56873.40.1, 56873.40.10, 56873.22.100,
56873.22.110, 56873.80.2, 56873.80.20, 56873.80.30,
56873.80.50, 56873.80.67, 56873.93.8, 56873.93.51,
56873.93.52, 56873.93.53, 56873.93.54, 56873.93.61,
56873.93.111, 56873.93.208, 56873.93.209, 56873.93.210,
56873.93.218, 56873.93.20, 56873.93.22, 56873.93.64;
за с. Симеоново, община „Тунджа“ – 66456.17.133,
66456.17.134, 66456.13.28, 66456.15.129; за с. Тенево, община „Тунджа“ – 72240.33.27, 72240.33.42,
72240.33.43, 72240.33.244, 72240.33.254, 72240.33.565,
72240.33.570, 72240.34.244, 72240.34.257, 72240.34.451,
72240.35.56, 72240.35.82, 72240.35.222, 72240.35.235,
72240.35.236, 72240.38.245, 72240.38.253, 72240.39.288,
72240.39.299, 72240.39.454, 72240.52.244, 72240.52.295,
72240.52.453, 72240.52.584, 72240.52.764, 72240.258.50,
7 2 2 4 0.2 58.2 89, 722 4 0.2 58.29 0, 722 4 0.2 58.291,
72240.258.563, 72240.29.900, 72240.49.1, 72240.49.8,
72240.17.56, 72240.17.59, 72240.18.54, 72240.18.55,
72240.18.56, 72240.43.188, 72240.43.247, 72240.43.248,
72240.43.249, 72240.43.250, 72240.43.334, 72240.43.336,
72240.43.508, 72240.44.335, 72240.44.336, 72240.48.53,
72240.48.54, 72240.48.55, 72240.48.56, 72240.48.57,
72240.48.58, 72240.48.59, 72240.48.402, 72240.48.474,
72240.276.315, 72240.276.316, 72240.276.334; за с. Челник, община „Тунджа“ – 80306.22.202, 80306.23.48,
80306.23.51, 80306.23.52, 80306.23.120, 80306.23.174,
80306.24.49, 80306.24.68, 80306.24.76, 80306.24.77,
80306.24.101, 80306.24.140, 80306.24.197, 80306.24.198,
80306.24.200, 80306.24.201, 80306.24.203, 80306.24.205,
80306.24.208, 80306.24.299, 80306.25.41, 80306.25.42,
80306.25.43, 80306.25.54, 80306.25.58, 80306.25.61,
80306.25.209, 80306.26.64, 80306.24.202, 80306.24.350,
80306.26.50, 80306.26.63. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ямбол. 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.
1958
8. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 22 по протокол № 6 от 23.01.2020 г. на СОС се прекратява
административното производство по одобряване
на план за регулация в частта на УПИ І-698, 700,
кв. 76, м. Надежда, част 1б, в граници: улица от
о.т. 341=1 – о.т. 8 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 80а;
от о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ ІІ – „за жс“ от кв.
147б, от о.т. 65 – о.т. 68 до о.т. 341=1, район „Надежда“, изключен от обхвата на одобряване с т. 2
от Решение на СОС № 408 по протокол № 43 от
18.07.2013 г., т. 50 от дневния ред на СОС. Проектът
е изложен в район „Надежда“. 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 „Надежда“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1811
11. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС
№ 35 по протокол № 4 от 19.12.2019 г. е одобрен
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подробен устройствен план – парцеларен план за
инженерна инфраструктура извън урбанизираните
територии за трасе на обект: „Нова въздушна
линия 110 kV от подстанция „Курило“ до подстанция „Металургична“ през поземлени имоти
извън урбанизирани територии в землищата на:
гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с.
Локорско от район „Нови Искър“ и землище
„Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична
община, който е изложен в райони „Нови Искър“
и „Кремиковци“, Столична община. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в райони
„Нови Искър“ и „Кремиковци“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслу ж ване“, дирек ци я
„ПНИФО“ на Направление „Архитект у ра и
градоустройство“ на Столичната община.
1852
15. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 24 по
протокол № 6 от 23.01.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: изменение на план за улична регулация между о.т. 3 –
о.т. 4, създаване на нова задънена улица от
о.т. 3а (нова) до о.т. 3б (нова), м. В.з. Люлин, район
„Овча купел“; план за регулация и застрояване
за поземлен имот с идентификатор 68134.4202.27,
създаване на нови УПИ V-27 „за ЖС“ и УПИ
VІ-27 „за ЖС“, кв. 16а, м. В.з. Люлин, район
„Овча купел“. Решението и одобреният проект
на подробен устройствен план са публикувани на
интернет страницата на Столична община – Направление „Архитекту ра и градоустройство“
(sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в
район „Овча купел“. 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 „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1885
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС
№ 541 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VІ-87, 95 – „За паркинг“, кв. 288б,
м. Ж.к. Борово, район „Красно село“, представляващ неразделна част от плана за регулация
на м. Ж.к. Борово, одобрен с Решение № 404 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, който е
изложен в район „Красно село“. 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 „Красно село“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
1851
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47. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 7, кв. 8, кв.
9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м. Трошеви ниви и м.
Кюклюк, район „Владислав Варненчик“ – Варна,
и на основание чл. 16, ал. 4 от ЗУТ съобщава Решение № 5-14 от протокол № 05 от 29.05.2019 г. на
комисията по чл. 210 от ЗУТ при община Варна.
Проектът е изложен в Техническата служба на
район „Владислав Варненчик“ при Община Варна.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Владислав Варненчик“.
1962
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 116
по протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, е одобрен проект
за ЧИ на ПУП – план за регулация (коригиран
проект) за улици с о.т. 8120-8122-8122а между кв.
603, кв. 607, кв. 611 и кв. 612; о.т. 8119-8126-81258124а-8127-8132 между кв. 612, кв. 611, кв. 341, кв.
337 и кв. 601; о.т. 8260-8662-8259-2211 между кв. 366
и кв. 365; о.т. 8486-8481-8452-8480-8479-8478-8159
между кв. 365, кв. 359, кв. 358, кв. 610 и кв. 624;
о.т. 8153-8155-8157-8158-8159-8151 между кв. 610
и кв. 624; о.т. 8135-8136-8166 между кв. 608 и кв.
610 по подробния устройствен план на гр. Велико
Търново (улична регулация в ж.к. Бузлуджа, Велико Търново, и зоната на Пътен възел „Качица“).
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
1938
4. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания за обект: Оптично
кабелно захранване на „БТК“ – ЕАД, през ПИ
72624.630.30 за захранване на ПИ 72624.630.14 – урбанизирана територия, в землището на гр. Доб
рич. Проектът е изложен в Центъра за услуги
и информация на Община Добрич, работно
място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация на Община Добрич.
1891
190. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 1067 от 26.07.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за транспортен достъп за поземлен
имот (ПИ) 052059 с идентификатор 32226.52.59 в
местността Под шосето по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на с. Иганово. Подробният устройствен план – парцеларен
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план предвижда транспортният достъп на ПИ
с идентификатор 32226.52.59 в местността Под
шосето по КККР на с. Иганово да премине през
ПИ № 000340 – полски път, публична общинска
собственост (съответно ПИ с идентификатор
32226.52.340 в м. Под шосето по КККР на с. Ига
ново). Променя се предназначението на целия
полски път с № – 000340 пред лицето на имот
052059 за осъществяване на достъп до имота на
възложителя.  Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
1832
97. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Уличен водопровод за еднофамилна
жилищна сграда и гараж в УПИ І-008006 – „за
жилищно строителство“, местност Кара Мандра,
землище с. Яврово, община Куклен. Проектът е
изложен в стая № 108, ет. 1, в сградата на общинската администрация. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Куклен.
1914
911. – Общ ина К юс тен ди л на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 84 на Общинския съвет – гр. Кюстендил, от
протокол № 5, прието на заседание на 30.01.2020 г.,
е одобрен проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ
І – „За жилищно блоково строителство и обществено обслужване“, УПИ II – „За балнеосанаториум“, и УПИ ІІІ – „За жилищно строителство
и общественообслужващи дейности“, кв. 25 по
регулационния план на гр. Кюстендил. Проектът за ИПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I – „За
жилищно блоково строителство и общественообслужващи дейности“, УПИ II – „За обслужващи
дейности“, и УПИ ІІІ – „За жилищно строителство
и общественообслужващи дейности“, кв. 25 от
плана на гр. Кюстендил предвижда:
– Проектиране на нова улица с ширина 8,0 м
от О.Т. 1710 до О.Т. 1713, която разделя квартал 25
на две и се проектират новите квартали 25 и 25Б.
– В новообразувания кв. 25 се заличава
УПИ I – „За жилищно блоково строителство
и обществено обслужващи дейности“ (от бивш
кв. 25), като новообразуваният УПИ I ще бъде
с конкретно предназначение „За комплексно
жилищно строителство, озеленяване, спорт и
атракции, паркинг и трафопост“ и са проектирани
четири нови урегулирани имота с отреждане „За
жилищно строителство“, разположени непосредствено до новопроектираната улица.
– В новообразувания кв. 25Б са проектирани
следните нови урегулирани поземлени имоти:
• УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, проектиран около съществуваща 5-етажна
жилищна сграда, граничещ от североизток с бул.
Дондуков и от югозапад – с новопроектирана
улица.
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• УПИ II – „За комплексно жилищно строителство“, проектиран около редица от 4-етажни
жилищни сгради и граничещ от югоизток с ул.
Георги Тертер и от северозапад – с новопроектирана улица.
• Проектира се нов УПИ III – „За трафопост“.
• Съществуващият УПИ II – „За балнеосанаториум“ (от бивш кв. 25), става УПИ IV – „За
балнеосанаториум“ от новопроектиран квартал
25Б.
• Съществуващият УПИ III – „За жилищно
строителство и общественообслужващи дейности“ (от бивш кв. 25), става УПИ V в новопроектирания квартал 25Б и се отрежда „За
комплексно жилищно строителство“.
Възложител за изработване на ПУП – ИПРЗ
е Община Кюстендил.
С проекта за ПУП – ИПРЗ гражданите може
да се запознаят в кабинет № 21 в сградата на
Общинската администрация – Кюстендил, на
пл. Велбъжд № 1, и на електронната страница
на общината. Решението може да бъде оспорвано
на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил, пред
Административния съд – Кюстендил.
1819
68. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект
„Реконструкция на главен водопровод за гр.
Несебър“. Трасето попада в земеделска територия
и е с дължина 1699,82 м, като 41,53 м попадат в
землището на с. Равда и 1658,29 м попадат в
землището на гр. Несебър. С обща дължина на
трасето 5162,65 м предвиденият за реконструкция
водопровод и трасето преминават от земеделска
територия в урбанизирана, като за останалите
3462,83 м е изработена устройствена план-схема,
която е предмет на нова процедура. Трасето
започва в землището на с. Равда, като 2,28 м
попадат в ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и 39,25 м попадат
в ПИ 61056.54.21 с площ 61 209 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Транспортна“, с начин на трайно ползване „За път от
републиканската пътна мрежа“, изключителна
държавна собственост, и продължава и попада
последователно в следните имоти в землището
на гр. Несебър: 2,32 м в ПИ 51500.75.25 с площ
10 495 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска
собственост, 385,32 м в ПИ 51500.77.37 с площ
3896 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, 44,12 м в
ПИ 51500.76.40 с площ 1531 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение“, общинска собственост,
137,12 м в ПИ 51500.76.41 с площ 3150 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територия-
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та „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, 501,64 м в ПИ 51500.79.16
с площ 5928 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, частна общинска собственост,
193,51 м в ПИ 51500.85.13 с площ 1151 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 51500.510.70
с площ 23 731 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост,
и завършва с 394,28 м в ПИ 51500.204.163 с площ
4833 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Горска територия“, с начин на
трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Създава се сервитут по 3 м
от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 15 197
кв. м в земеделска, транспортна и урбанизирана
територия, като 250 кв. м попадат в землището
на с. Равда и 14 947 кв. м попадат в землището
на гр. Несебър, като 14 кв. м попадат в ПИ
61056.35.108 и 236 кв. м попадат в ПИ 61056.54.21
в землището на с. Равда и последователно попадат в следните имоти в землището на гр.
Несебър: 317 кв. м в ПИ 51500.75.25, 2024 кв. м
в ПИ 51500.77.37, 688 кв. м в ПИ 51500.76.41, 392
кв. м в ПИ 51500.76.40, 2454 кв. м в ПИ 51500.79.16,
1 кв. м в ПИ 51500.77.34 с площ 1666 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Лозе“, частна собственост, 6 кв. м в ПИ 51500.78.22
с площ 3124 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост,
67 кв. м в ПИ 51500.78.19 с площ 1512 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Лозе“, част на собст веност, 43 к в. м в ПИ
51500.78.20 с площ 1000 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 6 кв. м в ПИ 51500.78.23 с площ 3116 кв.
м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, 57 кв. м
в ПИ 51500.80.18 с площ 998 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“,
частна собственост, 65 кв. м в ПИ 51500.80.30 с
площ 1002 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 7
кв. м в ПИ 51500.80.42 с площ 3097 кв. м, с начин
на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 71 кв. м в ПИ 51500.82.24
с площ 1200 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин
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на трайно ползване „Лозе“, частна собственост,
67 кв. м в ПИ 51500.82.47 с площ 2697 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Лозе“, частна собственост, 7 кв. м в ПИ 51500.82.50
с площ 3084 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост,
70 кв. м в ПИ 51500.83.23 с площ 1400 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Лозе“, част на собст веност, 83 к в. м в ПИ
51500.83.47 с площ 1299 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 921 кв. м в ПИ 51500.85.13, 9 кв. м в
ПИ 51500.83.51 с площ 3101 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, 84 кв. м в ПИ 51500.84.45
с площ 4507 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „Средно застрояване (от 10
до 15 м)“, частна собственост, 78 кв. м в ПИ
51500.84.47 с площ 4513 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“
и начин на трайно ползване „За друг курортнорекреационен обект“, частна собственост, 3 кв. м
в ПИ 51500.86.21 с площ 3098 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, 52 кв. м в ПИ 51500.86.13
с площ 589 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10
м)“, частна собственост, 109 кв. м в ПИ 51500.85.12
с площ 2288 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, 4736 кв. м в
ПИ 51500.510.70, 71 кв. м в ПИ 51500.503.509 с
площ 10 419 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „Друг вид поземлен имот
без определено стопанско предназначение“, частна собственост, 88 кв. м в ПИ 51500.503.454 с
площ 11 816 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно предназначение на територията „За
второстепенна улица“, частна собственост, 6 кв. м
в УПИ II, кв. 10а по плана на ж.к. Черно море,
ПИ 51500.503.409 с площ 1232 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Обществен селищен парк“, общинска собственост, и 2366
кв. м в ПИ 51500.204.163 по кадастралната карта
на гр. Несебър. Съгласно проекта трасето в урбанизирана територия, за което е изработена
устройствена план-схема, попада последователно
в следните имоти в регулационните граници на
гр. Несебър: 137,91 м в ПИ 51500.502.551 с площ
4906 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична
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общинска собственост, 195,14 м в ПИ 51500.502.503
с площ 3843 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, 201,71 м в ПИ
51500.502.504 с площ 4079 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост,
168,88 м в ПИ 51500.502.474 с площ 3194 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, 209,08 м в ПИ 51500.502.458 с площ
3711 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, 197,73 м в ПИ 51500.502.452
с площ 3044 кв. м, с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“, с начин на трайно
ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, 115,65 м в ПИ 51500.502.432
с площ 5122 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост,  95,40 м в ПИ
51500.502.301 с площ 2616 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, в ПИ 51500.502.817 с площ 588 кв.
м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За друг вид озеленени площи“, публ и ч н а о бщ и нск а с о б с т в ено с т, 3,2 м в П И
51500.502.292 с площ 1126 кв. м, с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на
трайно ползване „За друг вид озеленени площи“,
публична общинска собственост, 136,64 м в ПИ
51500.502.291 с площ 6463 кв. м, с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на
трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, 197,48 м в ПИ
51500.502.189 с площ 4089 кв. м, с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на
трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, 252,30 м в ПИ
51500.502.145 с площ 5894 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост,
41,95 м в ПИ 51500.502.57 с площ 1301 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, 9,57 м в ПИ 51500.502.59 с площ
2892 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, 7,46 м в ПИ 51500.502.60
с площ 1735 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, 180,78 м в ПИ
51500.502.76 с площ 1770 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост,
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127,80 м в ПИ 51500.502.206 с площ 1381 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, 101,39 м в ПИ 51500.502.376 с площ
2856 кв. м, начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, 13,86 м в ПИ 51500.502.416
с площ 1459 кв. м, начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, и 220,02 м в
ПИ 51500.502.415 с площ 3438 кв. м, начин на
трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост. Съгласно проекта площите с ограничение
в урбанизирана територия, за които е изработена устройствена план-схема, попадат последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 827 кв. м в ПИ 51500.502.551,
1164 кв. м в ПИ 51500.502.503, 6 кв. м в ПИ
51500.502.802 с площ 2313 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост,
1210 кв. м в ПИ 51500.502.504, 972 кв. м в ПИ
51500.502.474, 4 кв. м в ПИ 51500.502.526 с площ
4228 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, 14 кв. м в ПИ 51500.502.509
с площ 404 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10
м)“, частна собственост, 4 кв. м в ПИ 51500.502.505
с площ 381 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10
м)“, частна собственост, 1 кв. м в ПИ 51500.502.510
с площ 374 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, 1254 кв. м в
ПИ 51500.502.458, 1186 кв. м в ПИ 51500.502.452,
694 кв. м в ПИ 51500.502.432, 575 кв. м в ПИ
51500.502.301, 79 кв. м в ПИ 51500.502.817, 77
к в. м в П И 5150 0.502.292 , 761 к в. м в П И
51500.502.291, 1185 кв. м в ПИ 51500.502.189, 1514
к в. м в П И 5150 0.502 .145, 252 к в. м в П И
51500.502.57, 63 кв. м в ПИ 51500.502.59, 45 кв. м
в ПИ 51500.502.60, 1084 кв. м в ПИ 51500.502.76,
767 кв. м в ПИ 51500.502.206, 599 кв. м в ПИ
51500.502.376, 81 кв. м в ПИ 51500.502.416 и 1320
кв. м в ПИ 51500.502.415 по кадастралната карта на гр. Несебър. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37,
тел. 0554 29342. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
1881
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6. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 15 от
31.01.2020 г., взето с протокол № 1, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна
линия НН от сектор „разпределително поле“ в
електромерно табло, извод „Е“ от ТП „Квартал 22“,
до ново електромерно табло за присъединяване
на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. Атчаир
по КККР на землище гр. Пазарджик, община
Пазарджик. Трасето на електропровода започва
от съществуващ трафопост „Квартал 22“, разположен в ПИ с идентификатор 55155.12.92 – НТП
„напоителен канал“, пресича го, навлиза в ПИ
с идентификатор 55155.12.91 – НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“. Насочва се на
изток, като пак навлиза в напоителния канал и
продължава в тази посока до достигането до ново
електромерно табло, разположено в ПИ с идентификатор 55155.12.91, за присъединяване на ПИ с
идентификатор 55155.52.56, м. Атчаир, по КККР
на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1839
7. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на пътен
достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 (път
III-3704 Пазарджик – Бошуля) до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. Зайкови мандри, по КК на
гр. Пазарджик. Транспортният достъп до ПИ с
идентификатор 55155.8.168 започва от обслужващата зона на път ІІІ-3704 Пазарджик – Бошуля
при км 0+350 ляво, като се оформи забавителен шлюз и се осъществи премостване на ПИ
55155.8.34 – НТП напоителен канал. Трасето на
пътния достъп пресича ПИ 55155.8.35 – НТП за
селскостопански, горски, ведомствен път, до достигането на ПИ 55155.8.168, като обслужването
на ПИ 55155.8.259 ще се осъществява през ПИ
55155.8.168. Засегнатата площ е 0,184 дка, като от
тях 0,045 дка – държавна публична собственост,
и 0,139 дка – общинска публична собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица мотат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
1964
8. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на въздушен
електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор
65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. Крушата, в землището на
с. Сбор, община Пазарджик. Трасето започва от
железорешетъчен стълб в ПИ с идентификатор
65468.166.26, пресича път ІІ-37 (Панагюрище – Пазарджик) и ПИ с идентификатор 65468.166.10 – НТП
„Селскостопанск и, горск и, ведомствен път“,
до достигането на мачтов трафопост в ПИ с
идентификатор 65468.166.8 – НТП „Пасище“, м.
Крушата, в землището на с. Сбор, община Пазарджик. Дължината на въздушния електропровод е
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34 м – общинска публична и държавна собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
1965
75. – Община Панагюрище на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е приет план на новообразуваните имоти (ПНИ) по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на земеделски земи
за землището на гр. Панагюрище, ЕК АТТЕ
55302, и с. Поибрене, ЕКАТТЕ 57128, община
Панагюрище, в обхват на поземлени имоти с
номера по КВС и идентификатори по КККР,
както следва: в землището на гр. Панагюрище,
ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище, за поземлени
имоти (ПИ) с номера по КВС и идентификатор
по КККР: № 090 411 (55302.90.411) в м. Драгоев
рът, Висок, 087 307 (55302.87.719) в м. Тесни дол,
Кукла, 056 428 (55302.56.428) в м. Магарешки
рай, 056 447 (55302.56.447) в м. Чолакова кория; в
землището на с. Поибрене, ЕКАТТЕ 57128, община
Панагюрище, за поземлени имоти (ПИ) с номера
по КВС и идентификатори по КККР: № 214 001
(57128.353.1) в м. Ралчовци и 211 011 (57128.352.1)
в м. Караджовец. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Панагюрище.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на Община Панагюрище, ет. 2,
стая 208, всеки работен ден.
1915
132. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на външно електрозахранване с кабел 20 kV, и ПУП – ПП за нов
уличен водопровод, необходими за захранване
на ПИ 06077.10.487, местност Сазлъ тарла по КК
на с. Брани поле, община „Родопи“. Трасето на
новопроектирания електропровод преминава през
ПИ 56784.381.83 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, и ПИ 56784.381.85 – за местен
път, публична общинска собственост на Община
Пловдив. Трасето на новопроектирания водопровод преминава през ПИ 56784.381.85 – за местен
път, и ПИ 56784.533.134 – местен път, публична
общинска собственост на Община Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината, пл.
Централен, ет. 8, стая 8. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
1937
27. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че с Решение № 401, взето с протокол № 21 от
28.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
е отменено Решение № 331, взето с протокол
№ 16 от 3.10.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив, в частта на УПИ IX-507.405, жилищно застрояване, общественообслужващи дейности, кв. 1 – нов по плана на кв. Северно от
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панаира, Пловдив, образуван от части от ПИ
с идентификатори 56784.507.127, 56784.507.171,
56784.507.9564 и 56784.507.9565 по К К К Р на
гр. Пловдив. Решението е на разположение за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 7, стая 2, всеки работен ден в срока
за съобщаване. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред А дминистративния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1831
8. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 14
от 28.01.2020 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект:
„Второстепенна противопожарна водопроводна
мрежа по полски пътища по КК на с. Царацово
и с. Бенковски, община „Марица“, която ще се
изпълнява поетапно: I етап – клон 1 с дължина
L=255 m; II етап – клон 2 и част от клон 3 с
дължина L=538 m; III етап – клон 3 с дължина
L=427 m. Уличният водопровод преминава по
полски пътища, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“
до Административния съд – Пловдив.
1963
89. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план и план
на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от
ПЗР на ЗСПЗЗ за мест ност Д жама лица, с.
Друган, местност Здравковица, с. Поцърненци,
местност Старо село, с. Копаница, местност
Дервено – градините, с. Гълъбник, местност
Туродински дол, с. Углярци, местности Заешки
дол, Суха река, с. Дрен, всички намиращи се
на територията на община Радомир, област
Перник, приет с протокол № 1 от 6.12.2019 г.
на комисията, назначена със Заповед № РР-11
от 3.12.2019 г. на областния управител на областна администрация – Перник. 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 Радомир. За справка: сградата на
Община Радомир, ет. 4, стая 307.
1890
7. – Общ и н а г р. С а п арев а ба н я, о блас т
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – сградно
водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор
№ 65365.24.2, местност Герено по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, и поземлени имоти
с идентификатори № 65365.24.220 и 65365.24.12,
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местност Сиракова круша по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622 и
65365.60.1 по кадастралната карта на гр. Сапарева
баня, с възложители „Ка Парк“ – ООД, и „Томо
Строй“ – ЕООД. Проeктът е изложен в приемната
на дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проекти“ при Община
Сапарева баня – ул. Германея № 1, ет. 3, гр. Сапарева баня. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Сапарева баня.
1989
5. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.48.34 и 67338.48.35, с НТП – съответно
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и
„дере“, за осигуряване на транспортен достъп до
ПИ 67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „за сервиз
и складова база за селскостопанска техника“,
местност Сливенски кър, з-ще гр. Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
1916
781. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 78
от 19 декември 2019 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
за трасе на външно електрозахранване на ПИ
с идентификатори 46417.107.125, 46417.107.126,
4 6 417.10 7.1 27, 4 6 417.10 7.1 2 8 , 4 6 417.10 7.1 29 и
46417.107.130 в местност Атюрен по КККР на с.
Малка Верея, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1960
783. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 79
от 19 декември 2019 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 в местност Баченик по КККР на
с. Хрищени, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1961
230. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на
регулационния план на с. Чифлик, за имоти
с идентификатори 81476.501.280, 81476.501.392,
81476.501.394, парцели ХІІІ-280, Х-392, ХІ-394, кв. 3,
и имот с идентификатор 81476.501.281, попадащ в
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терен „За озеленяване“, кв. 7, като за имотите се
обособят самостоятелни УПИ. Премахва се трасе
на улица с о.т. 10-17-20, вследствие на което се
сливат квартали 3 и 7 в един квартал 3. Частично
се изменят трасетата на улици с о.т. 10-17-18-20
и о.т. 16-29. Проектът е изложен в сградата на
Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1917
3. – Община Трън на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни
планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
територията на община Трън в местностите: с.
Бераинци – м. Орница, с. Ерул – м. Ковачки падини, м. Локва, с. Врабча – м. Градище (Ограня),
м. Балница, м. Посъжда, с. Филиповци – м. Почекайна, с. Глоговица – м. Дърводелица, м. Дол.
Грамаге, с. Лешниковци – м. Биру, м. Остри връх,
с. Ломница – Царибащница, с. Пенкьовци – м.
Здравковци, с. Велиново – м. Кошаре, м. Яз и гр.
Трън – м. Радославови кошари, м. Байкушеви кошари (Клоново стопанство Трън), Боина Могила,
м. Бучняк, До стадиона, м. Запоге, м. Китка, м.
Манини кошари и м. Миленови кошари, община
Трън, област Перник, приети с протокол № 3 от
9.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РР-11 от 3.12.2019 г. на областния управител
на област с административен център Перник.
Помощните планове се намират в сградата на
общинската администрация – Трън, пл. Вл. Трич
ков № 1, ет. 3, стая № 18. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Трън.
1918
130. – Община Якоруда на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за реконструкция на външна водопроводна
мрежа за задоволяване на нуждите на с. Бунцево,
община Якоруда, с възложител Община Якоруда.
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 главния архитект чрез Община Якоруда.
1966
6. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 51 от 24.01.2020 г. на Общинския
съвет – с. Сатовча, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Промяна
на трасето на въздушен електропровод 20 kV в
землището на с. Кочан, община Сатовча, област
Благоевград“. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Сатовча пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1889
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194. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни, че
в открито съдебно заседание през април 2020 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 1.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2479/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 10664/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Център за градска мобилност“ – ЕАД, чрез адвокат Мигуела Григорова,
София, ул. Генерал Паренсов 4, срещу Стефка
Георгиева Тинчева чрез адвокат Атанас Джонев,
София, пл. П. Р. Славейков 11, офис 1 – 4.
Четвърто гражданско отделение, 3682/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 144/2019 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Катя Георгиева Иванова чрез адвокат
Никола Попов, Сливен, ул. Г. С. Раковски 13,
офис 5, срещу Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ към Министерството на правосъдието, София, бул. Ген. Н. Столетов 21.
НА 6.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 872/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
458/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Юротроникс“ – ЕООД, чрез адвокат
Елена Иванова, София, бул. Цар Освободител
8А, ет. 4, срещу Застрахователна компания „Лев
инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, и трета
страна „Флайинг карго България“ – ООД, чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3.
Първо търговско отделение, 1328/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3072/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на здравеопазването,
София, пл. Света Неделя 5; „АДА-СОФТ“ – ООД,
чрез адвокат Георги Манев, Панагюрище, ул.
Георги Бенковски 6.
Първо търговско отделение, 1437/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
568/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Петко Иванов Иванов чрез адвокат
Атанас Костов, Пловдив, ул. Цоко Каблешков
10, ет. 2, кантора ЮСАУТОР; Йордан Георгиев
Чемишев чрез адвокат Атанас Костов, Пловдив, ул. Цоко Каблешков 10, ет. 2, кантора
ЮСАУ ТОР; Даниел Господинов Господинов
чрез адвокат Атанас Костов, Пловдив, ул. Цоко
Каблешков 10, ет. 2, кантора ЮСАУТОР, срещу
Люба Иванова Бакърджиева чрез адвокат Никола
Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Община
„Родопи“ чрез адвокат Христо Матеев, Пловдив,
ул. Петър Парчевич 2, Бизнес център, офис 302;
„Електра консулт“ – ЕООД, чрез адвокат Марияна Маньовска, Мировяне, ул. Ветрен 4; Мария
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Благоева Атанасова чрез адвокат Цветелина
Гуцина, София, ул. Позитано 35.
НА 6.04.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1511/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5140/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна
търговска банка“ – АД – в несъстоятелност, чрез
адвокат Емил Цанев, София, ул. Граф Игнатиев
10, срещу „В & ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД,
с управител Велин Николов Георгиев, Петрич,
ж. к. Оранжерии – шосето за София.
Първо търговско отделение, 215/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 33/2018
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Христина Григорова Иванова чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
партер, срещу „Стамад Д“ – ЕООД, с управител
Ваня Дедева чрез адвокат Десислава Димитрова,
София, ул. Алабин 36, ет. 1, ап. В, ляво.
Първо търговско отделение, 485/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2524/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Дженерали Застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Патрисия Михаил Ралчева чрез адвокат Венцислав
Ортакчиев, София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2.
НА 6.04.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3930/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5906/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, Териториален отдел – Благоевград,
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, срещу Боян
Борисов Петров чрез адвокат Бойко Братанов,
София, ул. Славянска 29А, ет. 2, офис 10.
НА 7.04.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3317/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5/2019 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Теодор Николов Петров чрез
адвокат Пламена Тетимова, София, ж. к. Света
Троица, бл. 150, вх. Б, ет. 3, ап. 30, срещу Деница
Николова Каракостова чрез адвокат Красимира
Петкова, Търговище, ул. Цар Иван Асен 3, ет. 2.
НА 9.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2252/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14574/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Петко Панайотов Петков чрез
адвокат Пенка Каменова, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 3, офис 20; Петко Димитров Петков
чрез адвокат Пенка Каменова, София, ул. Христо Белчев 2, ет. 3, офис 20; Панайот Димитров
Петков чрез адвокат Пенка Каменова, София, ул.
Христо Белчев 2, ет. 3, офис 20; Здравко Здравков
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Беджев, София, ж. к. Левски, зона В, бл. 16, вх. В,
ет. 7, ап. 60, срещу Йордан Здравков Беджев, София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 90, вх. Д, ап. 137,
и страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 2461/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 281/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Еврогруп 99“ – ООД, чрез адвокат
Мартин Димитров Димитров, София, ул. Васил
Кънчев 26, вх. Д, ет. 6, БЦ Стефан Караджа, срещу
„Марс-Дом“ – ООД, чрез адвокат Марио Николов
Златарев, Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1.
НА 9.04.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5392/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от ЕТ „Ние – Савов – Вл. Савов“ чрез адвокат
Цецо Иванов, Видин, ул. Бдин 24; Владимир
Емилов Савов чрез адвокат Цецо Иванов, Видин,
ул. Бдин 24, срещу Анелия Божидарова Рашева,
Видин, ул. Средна гора 24; Кирил Боянов Кузманов чрез адвокат Радостина Рангелова, Видин,
ул. Бдин 24.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2152/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 689/2018 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Аспостол Христов Иванов чрез
адвокат Живка Найденова, София, ул. Цар Самуил 20, ет. 1, срещу Димитър Иванов Антонов
чрез адвокат Петя Стефанова, Враца, ул. Мито
Цветков 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 2313/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2719/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, бул. Македония 3, срещу Камен Иванов
Андреев чрез адвокат Сирма Грозева, София,
бул. Витоша 3, ет. 6, и трета страна ХПВС – ССТ,
София, ул. Шандор Петьофи 13 – 15.
Трето гражданско отделение, 3302/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2813/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йордан Стоянов Йорданов чрез адвокат
Иван Димитров Ралчев, Варна, ул. Габрово 1, ет. 2,
срещу Хриска Кирилова Манчева чрез адвокат
Румяна Чолакова, Варна, ул. Преслав, 39, ет. 2;
Илия Николов Манчев чрез адвокат Владислав
Трайков, Варна, ул. Райко Жинзифов 31, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 3358/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2038/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Гергана Станева, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 84, ет. 4, срещу Георги Сотиров
Манолски чрез адвокат Аглая Самоковлийска,
София, пл. Журналист 1А; Мария Стойкова
Манолска чрез адвокат Аглая Самоковлийска,
София, пл. Журналист 1А; Янинка Василева
Опренова чрез адвокат Аглая Самоковлийска,
София, пл. Журналист 1А; Величка Стойкова
Вангелова чрез адвокат Аглая Самоковлийска,
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София, пл. Журналист 1А; Димитър Стойков
Опренов, Петрич, ул. Стара планина 3.
НА 13.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2562/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Донка Георгиева Тодорова чрез адвокат Светла
Гонкова, Бургас, ул. Пиротска 29, срещу Тодор
Гроздев Тодоров чрез адвокат Атанас Тасков,
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 2902/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Румяна Христова Тодорова чрез адвокат
Здравка Николова, Своге, ул. Александър Вутимски 7, срещу Александър Янакиев Славков, с.
Искрец, община Своге, ул. Самоковска 17, чрез
адвокат Георги Янев, Костинброд, ул. Свети Георги Победоносец 6.
НА 13.04.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1960/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2039/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Евгения Георгиева КалканджиеваМанова чрез адвокат Екатерина Димитрова,
София, бул. Витоша 43, ет. 3, ап. 1, срещу „Пик
Нюз“ – ЕООД, чрез адвокат Анна Серафимова,
София, бул. Стефан Стамболов 1, ет. 1, офис 1.
НА 13.04.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1545/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5084/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Агро – Кръстеви“ – ООД, с управител Кръстьо Валентинов Кръстев чрез адвокат
Людмил Янчев, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5;
„Граунд Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат Владимир
Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502,
срещу Кръстьо Валентинов Кръстев чрез адвокат
Людмил Янчев, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5.
НА 14.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2499/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
62/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Найден Георгиев Радиловски чрез
адвокат Атанас Валериев Вълов, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, срещу Зорница Иванова Кемерова
чрез адвокат Людмил Стефанов Петков, София,
бул. Тодор Александров 137, ет. 6.
Първо гражданско отделение, 2898/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
827/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Лулчев Петришки чрез адвокат
Магдалена Попова, Пазарджик, ул. Цар Самуил
14, офис 2, срещу Община Стрелча, Стрелча,
пл. Дружба 2; Министерство на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55.
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Първо гражданско отделение, 3081/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2019 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Петър Костов Марков чрез адвокат Красимир
Иванов Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2, срещу Людмила Детелинова Йолова чрез
адвокат Ирена Венкова, Белоградчик, ул. Стара
планина 8, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1605/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Мария Христова Беломорова чрез адвокат
Георги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев
8, офис 5, срещу Адриана Василева Петрова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1.
Второ гражданско отделение, 2139/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
563/2018 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Ирина Стефанова Андонова чрез адвокат
Петър Савов Начков, Сливен, ул. Георги Сава
Раковски 1, ет. 1, офис 1, срещу Сава Стефанов
Димитров чрез адвокат Елена Василева Христова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1;
Стоянка Петрова Димитрова чрез адвокат Елена
Василева Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1.
Второ гражданско отделение, 2272/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1425/2018 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Генка Георгиева Иванова чрез адвокат Мария Георгиева Георгиева, Пловдив, бул.
Руски 22А; Донка Минева Иванова чрез адвокат
Мария Георгиева Георгиева, Пловдив, бул. Руски
22А; Таньо Минев Иванов чрез адвокат Мария
Георгиева Георгиева, Пловдив, бул. Руски 22А,
срещу Павлина Христова Георгиева чрез адвокат Цветан Маринов Вътков, Стара Загора, ул.
Кольо Ганчев 64, Адвокатска кантора 4; Елена
Христова Харманджиева чрез адвокат Цветан
Маринов Вътков, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев
64, Адвокатска кантора 4.
Второ гражданско отделение, 2311/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10912/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павлина Спасова Георгиева чрез адвокат Надежда Ковачева, София, ул. Ами Буе 10,
вх. Б, ет. 5, ап. 43; Александър Благоев Георгиев
чрез адвокат Надежда Ковачева, София, ул. Ами
Буе 10, вх. Б, ет. 5, ап. 43, срещу Георги Спасов
Пешев чрез адвокат Веселин Христов Станчев,
София, ул. Алабин 8, ет. 6, офис 5.
Второ гражданско отделение, 2387/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
828/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Катерина Ангелова Чингарова чрез
адвокат Ани Караметова Мейзинева, гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. А лександър
Стамболийски 11а; Калинка Борисова Попова
чрез адвокат Ани Караметова Мейзинева, гр.
Гоце Делчев, област Благоевград, ул. Александър Стамболийски 11а; Иван Борисов Чингаров
чрез адвокат Ани Караметова Мейзинева, гр.
Гоце Делчев, област Благоевград, ул. Александър Стамболийски 11а, срещу Иван Георгиев
Иванов чрез адвокат Марияна Тонева Шагова,
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гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. Александър Стамболийски 11.
Второ гражданско отделение, 2674/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
432/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Борислав Райчев Борисов чрез адвокат Здравка Николова, Своге, област София,
ул. Александър Вутимски 7, срещу Васко Митков
Григоров чрез адвокат Ивайло Петров Табаков,
София, ул. Шандор Петьофи 9, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 2872/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Веселин Георгиев Симеонов
чрез адвокат Нора Недялкова, Велико Търново,
ул. Хан Аспарух 2А, срещу Миленка Ангелова
Вачева чрез адвокат Людмила Илиева, Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. Георги
Бенковски 5; Светла Петкова Борисова чрез адвокат Людмила Илиева, Горна Оряховица, област
Велико Търново, ул. Георги Бенковски 5.
НА 15.04.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2786/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
469/2018 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Теменужка Георгиева Кокева чрез
адвокат Росица Борисова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 2, срещу Добринка Николова Киселичка чрез адвокат Емил Йовчев, Кюстендил,
ул. Константинова баня 5.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1794/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1827/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Богдана Петкова Делчева, София,
ул. Цар Шишман 35, ап. 3, срещу Екатерина
Манасиева Вратанова чрез адвокат Владимир
Иванов, София, ул. В. Кирков 21, партер, офис 1;
Валентин Горанов Петров чрез адвокат Владимир
Иванов, София, ул. В. Кирков 21, партер, офис
1; Катрин Димитрова Кътева чрез адвокат Владимир Иванов, София, ул. В. Кирков 21, партер,
офис 1; Севдалина Миткова Делчева чрез адвокат Владимир Иванов, София, ул. В. Кирков 21,
партер, офис 1; Панталей Григоров Марков чрез
адвокат Владимир Иванов, София, ул. В. Кирков
21, партер, офис 1; Надя Живкова Цветанова чрез
адвокат Владимир Иванов, София, ул. В. Кирков
21, партер, офис 1.
Второ гражданско отделение, 1963/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2295/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Калинка Спасова Иванова чрез адвокат Иван
Ралчев, Варна, ул. Габрово 1, ет. 2; Петя Спасова
Ирулчева чрез адвокат Иван Ралчев, Варна, ул.
Габрово 1, ет. 2, срещу Антон Сотиров Атанасов,
Варна, бул. Приморски 91, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 2510/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5831/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петьо Филипов Стратиев чрез адвокат Христо Христов, София, ул. Солунска 45,
ап. 19, срещу Людмила Тодорова Стратиева чрез
адвокат Капка Гергинова, София, ул. Цар Асен
5, ет. 2, ап. 12.
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НА 16.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1878/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
718/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Иван Димитров Минчев чрез адвокат
Цветанка Михайлова, София, бул. Цар Освободител 8; Райка Димитрова Апостолова чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8; Станка Фиданова Гелева чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8; Димитър Георгиев Димитров чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8; Стоянка Илиева Механджийска
чрез адвокат Цветанка Михайлова, София, бул.
Цар Освободител 8; Любка Иванова Спасова
чрез адвокат Цветанка Михайлова, София, бул.
Цар Освободител 8; Людмил Горанов Спасов
чрез адвокат Цветанка Михайлова, София, бул.
Цар Освободител 8; Илиян Горанов Спасов чрез
адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8, срещу „Софийски имоти“ – ЕАД,
София, ул. Ген. Й. В. Гурко 12, ет. 6.
Първо гражданско отделение, 1985/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2018 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Хасан Ахмед Ибрям чрез адвокат
Петко Дечев, гр. Кубрат, пл. Възраждане 5, ет. 2,
ст. 8, срещу Али Муртаза Ахмед чрез адвокат Иво
Керчев Иванов, Разград, ул. Иван Вазов 7, ет. 2,
офис 5; Сабрие Муртаза Салтък чрез адвокат
Иво Керчев Иванов, Разград, ул. Иван Вазов 7,
ет. 2, офис 5; Ахмед Муртаза Ахмед чрез особен
представител Пламен Георгиев Христозов, Русе,
ул. Борисова 16, вх. В, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 2941/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Сали Реджепов Балабанлиев чрез
адвокат Кръстьо Дуков, Пловдив, ул. Опълченска
24, ет. 4, срещу Фейзи Ахмед Алиш чрез адвокат
Валентин Карабойчев, Пазарджик, ул. Хан Крум
2; Зехра Мустафа Алиш чрез адвокат Валентин
Карабойчев, Пазарджик, ул. Хан Крум 2.
НА 16.04.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 838/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
530/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Термо проект комерсиал“ – ООД, с
управител Васил Стоянов Шарков чрез адвокат
Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3,
срещу „БАРС 21“ – ООД, чрез адвокат Васил
Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, партер.
Първо търговско отделение, 1011/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
221/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Нели Петрова Божинова
чрез адвокат Красимир Янев, Плевен, пл. Карол
Първи 5, офис 3, срещу „Първа инвестиционна
банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37.
НА 22.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2688/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4930/2018 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „ВДК – РАК – 93“ – ЕООД, с управител Десислава Ангелова Стоичкова чрез адвокат
Красимир Христов Стоянов, София, ул. Крум
Кюлявков, бл. 64, вх. В, ап. 53, срещу Министерството на вътрешните работи, София, ул. Шести
септември 29, и трета страна Сдружение „Спортен
клуб Левски“, София, ул. Тодорини кукли 47.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 496/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1446/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Антоанета Костадинова Димитрова
чрез адвокат Росен Томов, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43; „УниКредит
Лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат Илиян Иванов,
София, ул. Сердика 23, АК Атанасов и Иванов.
Второ търговско отделение, 601/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
431/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „АРТ Медиа плюс“ – ЕООД, с управител Валери Байрактарски чрез адвокат Лефтера Лазарова, Благоевград, ул. Иван Михайлов
42; „Байрак – 77“ – ЕООД, с управител Татяна
Байрактарова чрез адвокат Лефтера Лазарова,
Благоевг рад, ул. Иван Ми хайлов 42, срещ у
Националната агенция по приходите на Репуб
лика България с изпълнителен директор Галя
Димитрова, София, ул. Триадица 2, ет. 6, стая 3;
„Таракс“ – ЕООД, представлявано от едноличен
собственик на капитала „НИКС-М“ – ЕООД, чрез
особен представител Иванка Атанасова, София,
ул. Константин Петканов 23.
Второ търговско отделение, 843/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5400/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Митко Янков Асенов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68, и трета страна Фани
Андонова Боянова чрез законен представител
Емилия Руменова Илиева, Голям чардак, ул.
Златан Узунов 37.
НА 22.04.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2392/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5056/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Голф Клуб Ибър“ – АД, София, ул.
А. П. Чехов 69, ет. 3, ап. 15, срещу „Рейн Бърд“,
Германия, чрез адвокат Александър Тодоров,
София, бул. Тодор Александров 28, ет. 7; „УниКредит Булбанк“ – АД, София, ул. Света София
7; „Българска банка за развитие“ – АД, София,
ул. Дякон Игнатий 1.
НА 28.04.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1917/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
572/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Атанас Борисов Шопов чрез адвокат
Мария Шопова, Симитли, ул. Георги Димитров
78; Миланка Николова Шопова чрез адвокат
Мария Шопова, Симитли, ул. Георги Димитров
78; Мари яна Пет рова Шопова чрез адвокат
Мария Шопова, Симитли, ул. Георги Димитров
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78, срещу Георги Борисов Шопов чрез адвокат
Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14; Александър Борисов Шопов, Банско, ул. Драма 1, вх. А,
ет. 5, ап. 17; Николай Борисов Шопов, Банско,
ул. Александър Буйнов 2.
НА 28.04.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 684/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от УМБАЛ „Свети Георги“ – ЕАД, чрез
адвокат Руска Енчева Владимирова, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 43, ет. 3, офис 7, срещу „Ей
енд Ди Фарма България“ – ЕАД, чрез адвокат
Христо Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 5, офис 4.
Второ търговско отделение, 732/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Университетска многопрофилна
болница за активно лечение Бургас“ – АД, чрез
адвокат Лора Коларова, София, ул. Тулча 46,
ет. 6, срещу „Софарма Трейдинг“ – АД, чрез
адвокат Лазар Добрев, София, ул. Доспат 18,
ет. 1, ап. 3.
Второ търговско отделение, 889/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2455/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Александър Илиев, София, бул. Джеймс Баучер
87, срещу Дани Мохамед Фахд Ал-Келани чрез
адвокат Весела Сашова Пенева, София, бул.
България 13, партер, офис 2; Емануил Радославов
Стоянов чрез адвокат Ваня Кривошиева, Ловеч,
ул. Търговска 1; Мая Радославова Иванова чрез
адвокат Ваня Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска
1; Димитър Радославов Иванов чрез адвокат Ваня
Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска 1.
Второ търговско отделение, 90 0/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1868/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сабри Сали Ахмед чрез адвокат
Филип Саръев, Кърджали, бул. Беломорски 58,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, срещу ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.
НА 29.04.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2895/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Софийска апелативна прокуратура,
София, ул. Антим Първи 17; Емил Димитров
Милев чрез особен представител Зарина Дакова,
София, ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 4.
НА 30.04.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3354/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2629/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Стефанка Борисова
Станева чрез адвокат Димитър Георгиев, Враца,
ул. Мито Цветков 2/4/14.
1760
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 37,
ал. 2 в частта „след подаване на декларация
по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ“; чл. 45, ал. 5, чл. 55,
ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Приморско, приета с Решение № 772 от
28.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Приморско.
По оспорването е образувано адм.д. № 373/2020 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
което е нacрочено за 2.04.2020 г. от 11,10 ч.
1932
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, на Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на
община Приморско, в цялост. По оспорването
е образувано адм. д. № 372/2020 г. по описа на
Административният съд – Бургас, което е насрочено за 19.03.2020 г. от 10,30 ч.
2003
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Бургас, с предмет на
оспорване – чл. 11, чл. 46, ал. 1, чл. 51, ал. 9 – в
частта „специализирани ремаркета за превоз
на тежки или извънгабаритни товари“, чл. 51,
ал. 10 – в частта „специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с
товароподемност над 40 тона“, чл. 52, ал. 1, т. 4
и чл. 64, ал. 2 от Наредба № 8 за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Поморие, приета с Решение № 124 по
протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Поморие, последно изменена с Решение
№ 1250 от 21.08.2019 г. на ОбС – гр. Поморие. По
оспорването е образувано адм. д. № 354/2020 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 9.04.2020 г. от 10,20 ч.
2004
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, на чл. 15 и чл. 52, ал. 1, т. 4
от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Айтос, приета
с Решение № 42 от 29.02.2008 г., пр. № 7; изм. с
Решение № 166 от 28.01.2009 г., пр. № 17; изм. с
Решение № 375 от 19.12.2009 г., пр. № 27; изм. с
Решение № 535 от 26.01.2011 г., пр. № 38; изм. с
Решение № 304 от 25.04.2013 г., пр. № 19; изм. с
Решение № 455 от 13.12.2013 г., пр. № 29; изм. с
Решение № 461 от 28.01.2014 г., пр. № 30; изм. и
доп. с Решение № 679 от 27.01.2015 г., пр. № 45;
изм. и доп. с Решение № 204 от 28.09.2016 г., пр.
№ 12, публ. – в. „НП“, бр. 69 от 2016 г., в сила
от 1.01.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 601 от
29.01.2019 г., пр. № 41, публ. – в. „НП“, бр. 279
от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 379/2020 г. по описа на
Административния съд – Бургас, което е насрочено за 9.04.2020 г. от 10,10 ч.
2007
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Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава за постъпил протест от Варненската
окръжна прокуратура срещу чл. 17, ал. 2, чл. 32,
ал. 4, чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба
№ 15 за определяне на размера на местните
данъци на територията на община Дългопол,
приета с Решение № 5-11 по протокол № 5 от
15.02.2008 г. и изменена с Решение № 65-7 по
протокол № 65 от 30.01.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Дългопол. Във връзка с оспорването
е образувано адм. д. № 307/2020 г. по описа на
Варненския административен съд.
1898
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 338/2020 г.
по постъпило оспорване против разпоредбата на
чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 за определяне
на местните данъци на територията на община
Провадия.
1900
А дминистративният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Админист ративнопроцесуа лни я кодекс съобщава,
че е постъпила жалба на Мариета Здравкова
Маноилова-Янева и Вихра Петрова Попова, и
двете от Велико Търново, с искане за обявяване
нищожността, а в условие на евентуалност – и
отмяна на Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране на правила за отглеждане на кучета на
територията на община Велико Търново, приета
с решения № 566 от 28.02.2013 г. и № 639 от
25.04.2013 г., изменена с решения № 103 и № 104
от 28.01.2016 г., № 1194 и № 1195 от 30.08.2018 г.,
№ 1575 от 29.08.2019 г. и № 76 от 30.01.2020 г.
на Общинск и я съвет – г р. Велико Търново,
за което е образу вано а дм.д. № 120/2020 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
24.04.2020 г. от 10 ч. Заинтересованите лица
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание.
1985
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Враца,
против разпоредбите на чл. 15, чл. 46, ал. 3 и
чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 4, предл. 1 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Враца, приета с Решение
№ 47 по протокол № 8 от 21.02.2008 г., последно
изменена с Решение № 951 по протокол № 65 от
29.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Враца, по
което е образувано адм. д. № 24/2020 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено за
19.05.2020 г. от 11 ч.
1878
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което са
оспорени разпоредбите на чл. 50, ал. 1, т. 2 и
т. 4, предл. 1 от Наредба № 13 за определяне
размера на местните данъци на територията на
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община Роман, приета с Решение № 34 по протокол № 6 от 29.01.2008 г., последно изменена с
Решение № 526 по протокол № 50 от 31.01.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Роман, по което е
образувано адм. дело № 21/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
19.05.2020 г. от 11 ч.
1886
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор от Районната прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за правилата и нормите за
пожарна безопасност на територията на община
Невестино, приета с Решение № 177 от протокол
№ 3 от 21.02.2017 г. на Общинския съвет – с.
Невестино. Изложени са доводи за нищожност
на оспорения подзаконов административен акт
поради липса на компетентност за издаването
му. Прави се искане за обявяване нищожността на оспорената наредба. По оспорването е
образувано адм. д. № 65/2020 г. по описа на
А дминист рат ивни я съд – К юстен ди л, коет о
е насрочено за открито съдебно заседание на
25.03.2020 г. от 10,30 ч.
1988
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Станка Димитрова – прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредбата за пожарната безопасност на територията
на община Септември, приета с Решение № 338
от 27.02.2009 г. на Общинския съвет – гр. Септември, взето с протокол № 17. По протеста е
образувано адм. д. № 199 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.
1902
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, против
Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община гр.
Левски (приета с Решение № 135 от 17.07.2008 г.
по протокол № 12 от 17.07.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, изм. с Решение № 178 от
29.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Левски,
изм. с Решение № 647 от 29.08.2019 г.) с искане
за отмяна на същата наредба, по който е образувано адм. дело № 153/2020 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
1868
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, против
разпоредбата на чл. 58, ал. 4 от Наредба № 15
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Левски, по който протест
е образувано адм. д. № 1412/2019 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
1869
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Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от зам.
окръжния прокурор на Окръжната прокуратура – Разград, с който се оспорват като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и 2,
чл. 41, ал. 2 и чл. 58, ал. 4 и 5 от Наредба № 13
за определяне на размера на местните данъци
и такси през 2008 г. на територията на община
Самуил, приета от Общинския съвет – с. Самуил, по който е образувано адм. д. № 29/2020 г.
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 17.03.2020 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
1933
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор от
РОП срещу Наредба № 11 за пожарна безопасност
и защита на населението на територията на община Ценово, считана за нищожна. Въз основа
на протеста е образувано адм.д. № 110/2020 г.
по описа на А дминист ративни я съд – Русе,
ІІІ състав, насрочено за 25.03.2020 г. от 10,30 ч.
1931
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 13,
ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 5 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две
могили на VII Общински съвет на Община Две
могили, област Русе, приета с Решение № 271
по протокол № 26 от 23.01.2009 г., изменяна и
допълвана с решения, последното от които е
Решение № 839 по протокол № 42 от 28.09.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Две могили, по което
оспорване е образувано адм. д. № 63 по описа
на Административния съд – Русе, за 2020 г., насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
18.03.2020 г. от 10,30 ч.
1903
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Наредба
№ 6 за пожарната безопасност на територията
на община Иваново, област Русе, приета на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и
чл. 144, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за МВР (ДВ, бр. 47 от 9.06.2006 г.
(отм.) с Решение № 184 по протокол № 20 от
26.04.2001 г., изм. с Решение № 80 по протокол
№ 11 от 12.06.2008 г. и с Решение № 226 по
протокол № 027 от 25.04.2013 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, по което оспорване е образувано адм. д. № 99 по описа на Административния
съд – Русе, за 2020 г., насрочено за разглеждане
в съдебно заседание на 1.04.2020 г. от 10,30 ч.
1904

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредба
№ 16 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Главиница, приета с
Решение № 20 по протокол № 4 от 7.02.2008 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Главиница, в
сила от 21.02.2008 г., последно изменена с Решение
№ 32, взето по протокол № 4 от 29.01.2020 г., по
което е образувано адм. д. № 21/2020 г. по описа
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 8.04.2020 г. от 10,30 ч.
1987
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 105/2020 г. по описа на Административния
съд – София област, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 10.06.2020 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване е Решение
№ 47 от 27.12.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Правец, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 7
и 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и
чл. 8, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС – гр. Правец, за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите в община
Правец се освобождават от заплащане на такса
битови отпадъци за 2020 г. имоти на дружества
с общинско участие в капитала им, които се
използват за спортни нужди.
1982
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 223/2020 г. по описа на Административния
съд – София област, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 10.06.2020 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване е Наредба
№ 13 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Сливница, в цялост
и алтернативно – срещу чл. 45, ал. 1, 2, 3 и 5 и
чл. 56б, ал. 4 от Наредба № 13 за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Сливница.
1983
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 172/2020 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 8.04.2020 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – София, против Наредба № 1 от
14.02.2008 г. за определяне размера на местните
данъци и такси на територията на община Годеч.
1984
А дминистративни ят 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
в Окръжната прокуратура – Стара Загора, за
отмяна на разпоредбите на чл. 28, т. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на
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местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, по който е образувано
а д м. д. № 95/2020 г. по оп иса на А д м и н истративния съд – Стара Загора, насрочено за
1.04.2020 г. от 14 ч.
1986
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 от прокурор в
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с искане
за прогласяване нищожността на Наредбата за
управление на земи от общинския поземлен фонд
на територията на община Павел баня, приета с
Решение № 448 по протокол № 36 от заседание
на общинския съвет, проведено на 15.04.2010 г.,
по което е образувано адм. д. № 92/2020 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 1.04.2020 г. от 14 ч.
1901
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 10, ал. 2, чл. 14, т. 1 и 2, чл. 40, ал. 8
и 9, чл. 44, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 45, ал. 1, чл. 51,
ал. 1, т. 4 и чл. 63, ал. 2 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси
на територията на община Шумен. Въз основа
на протеста е образувано административно дело
№ 133/2020 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 6.04.2020 г. от 9 ч.
1959
Районният съд – Варна, гражданска колегия,
30 състав, призовава Марко Пауло Родригес
Аморосо, гражданин на Република Португалия,
роден на 26.05.1977 г., с неизвестен адрес, който
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството
на Районния съд – Варна, ХХХ състав, като
ответник по гр.д. № 19689/2019 г. за връчване
на съдебните книжа по гр.д. № 19689/2019 г.,
образувано по искова молба за развод с правно
основание чл. 49, ал. 1 от ГПК от Десислава
Каменова Костова, ЕГН 8408311076. Указва на
Марко Пауло Родригес Аморосо, гражданин на
Република Португалия, роден на 26.05.1977 г., че
при неявяване за получаване на книжата ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1934
Районният съд – Варна, гр. отделение, 26
състав, призовава Агрон Ибрахимай с последен
адрес Република Косово, сега с неизвестен адрес,
като ответник по предявения от Надя Станева
Ибрахимай иск с правно основание чл. 49 от
Семейния кодекс по гр.д. № 64/2020 г. по описа
на ВРС, 26 състав, като указва на призованото
лице, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви лично
в съда, за да получи препис от исковата молба
и приложенията на основание чл. 131 от ГПК
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и да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
1870
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Джанкут Коч с последен
адрес гр. Исперих, област Разград, ул. Иван
Вазов № 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 9.04.2020 г. в 10,30 ч. като ответник по
гражданско дело № 6/2020 г., заведено от Назике
Б. Коч. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1887
Разложкият районен съд уведомява Анет
Лорейн Белю, гражданка на Република Ирландия, родена на 2.02.1971 г. в гр. Лут, Република
Ирландия, притежаваща паспорт № R084992,
издаден на 4.07.2001 г., валиден до 4.07.2011 г., от
паспортна служба на Дъблин, Ирландия, с постоянен адрес: 9 Балсаран драйв, Далийк, Графство
Мийт, Република Ирландия, и Кристофър Антъни
Колвил – гражданин на Република Ирландия,
роден на 2.03.1968 г. в Република Ирландия,
притежаващ паспорт № R084346, издаден на
4.07.2001 г., валиден до 4.07.2011 г., от паспортна
служба на Дъблин, Ирландия, с постоянен адрес: 9 Балсаран драйв, Далийк, Графство Мийт,
Република Ирландия, ответници по гр. дело
№ 284/2019 г. по описа на Районния съд – Разлог,
че срещу тях е предявен иск по ЗУЕС. Указва
на ответниците Анет Лорейн Белю, гражданка
на Република Ирландия, родена на 2.02.1971 г. в
гр. Лут, Република Ирландия, притежаваща паспорт № R084992, издаден на 4.07.2001 г., валиден
до 4.07.2011 г., от паспортна служба на Дъблин,
Ирландия, с постоянен адрес: 9 Балсаран драйв,
Далийк, Графство Мийт, Република Ирландия,
и Кристофър Антъни Колвил – гражданин на
Република Ирландия, роден на 2.03.1968 г. в
Реп у бл и к а Ирла н д и я, п ри т еж а ва щ паспор т
№ R084346, издаден на 4.07.2001 г., валиден до
4.07.2011 г., от паспортна служба на Дъблин,
Ирландия, с постоянен адрес: 9 Балсаран драйв,
Далийк, Графство Мийт, Република Ирландия,
че могат в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да получат книжата по
делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочат адрес в страната,
на който да бъдат призовани по делото.
1935
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 81 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник”
Светлана Станиславовна Кръстева, гражданка
на Руската федерация, родена на 30.09.1971 г. в
Република Коми, с адрес София, район „Връбница”, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. В, ет. 9, ап. 81,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис
от искова молба и приложенията, подадена от
„Топлофикация София” – ЕАД, с правно основание чл. 422, ал. 1 във връзка с чл. 415, ал. 1 от
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ГПК, чл. 79, ал. 1, пр. 1 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД
и чл. 150, ал. 1 от ЗЕ. В случай че лицето не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
1911
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Елисавета
Александрова Алексова, ЕГН 7904232838, с адрес: гр. Дупница, ул. Васил Левски № 77, да се
яви в съда на 23.04.2020 г. в 15 ч. в сградата на
Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане на гр. д.
№ 8077/1996 г. по описа на Софийския районен
съд, 55 състав, образувано по иск за делба.
1912
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 14.10.2019 г. е образувано гр.д. № 939/2019 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане, вх. № 9442/14.10.2019 г., с
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
срещу: 1. Курт Маркус Мидделдорп (Middeldorp
Curt Markus) с ЛНЧ 1003096405, гражданин на
Кралство Нидерландия, с национален паспорт,
серия/номер NYJP5DCR0, издаден на 20.04.2016 г.
с ъ с с т ат у т на п р од ъ л ж и т ел но п р еби ва ва щ
гражданин на ЕС в Република България със
срок до 26.10.2022 г., с установен адрес: Бургас,
ул. Цариградска № 22, ет. 2 (бивша ул. Атанас
Манчев), към момента намиращ се в затвора
във Варна; 2. „Бакет“ – ЕООД, с ЕИК 204291968,
със седалище и адрес на управление: Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 34, вх. 1, ет. 1, ап. 3, и 3. Мария
Георгиева Радева, ЕГН 6910230452, с постоянен и
настоящ адрес: Бургас, ж.к. Лазур, бл. 34, вх. 1,
ет. 1, ап. 3, за отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност,
на обща стойност 272 035,25 лв., както следва:
От Курт Маркус Мидделдорп (Middeldorp Curt
Markus) с ЛНЧ 1003096405 на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– лек автомобил марка „БМВ“, модел „530Д“,
рег. № А0024МА, рама № WBANJ71020B514797,
двигател № 306D234195707, дата на първоначална
регистрация 9.08.2004 г.;
– лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“,
рег. № А0011МТ, рама № WAUZZZ4H4AN002370,
двигател № CDS002462, дата на първоначална
регистрация 15.04.2010 г.;
– сумата в размер 4447,56 лв., представляваща преводи по Уестърн Юниън, направени от
трети лица;
– сумата в размер 26 794,88 лв., представляваща лични вноски от разплащателна сметк а в евр о с корпорат и вна к р ед и т на к ар т а
№ BG71FINV91501616901451;
– сумата в размер 5135 лв., представляваща
вноски от проверяваното лице по сметка в левове
№ BG60FINV91501016901456;
– сумата 600 лв., представляваща левовата
равностойност за вноски в капитала на „Бекат
груп“ – ЕООД, и „Локал бизнес“ – ЕООД.
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От Курт Маркус Мидделдорп на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 85 558,39 лв. касови вноски
по разплащателни сметки в „ПИБ“ – АД.
От Курт Маркус Мидделдорп на основание чл. 147
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– пари и вещи, иззети от лицето като ВДС по
н.о.х.д. № 1354/2018 г. на ОС – Варна: парични
средства в различни валути с левова равно
стойност 4466,80 лв.; ръчен часовник марка „Ролекс“/„Rolex“ – жълто-бял; ръчен часовник марка
„Ролекс“/„Rolex“ – черен на цвят; ръчен часовник
марка „Таг Хоер“/„Tag heuer“ – модел CAF2111.
От „Бекат“ – ЕООД, ЕИК 204291968, на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– недвижим имот, представляващ застроен
УПИ V в стр. кв. 15 – 16 ПУП на с. Орловец
с площ 340 кв. м, заедно с построената в него
едноетажна масивна сграда – ресторант, със
застроена площ 192 кв. м, при граници: север – улица; изток – улица; юг – УПИ I, кв.
15 – 16; запад – УПИ I, кв. 15 – 16;
– недвижим имот, намиращ се в с. Виноград,
община Стражица, а именно: дворно място с
площ 1400 кв. м, представляващо УПИ V-37 в
кв. 19 по плана на селото, при граници: улица,
УПИ IV-39, УПИ III-39, УПИ II-38 и УПИ VI-36
в кв. 19;
– дворно място с площ 1550 кв. м, представляващо УПИ IV-39 в кв. 19 по плана на с. Виноград, община Стражица, при граници: от две
страни – улици, УПИ III-39, УПИ V-37 в кв. 19;
– недвижим имот, намиращ се в с. Виноград,
община Стражица, а именно: дворно място с
площ 1460 кв. м, представляващо УПИ VII-42 в
кв. 16 по плана на селото, при граници: от две
страни – улици, УПИ VI-43, УПИ VIII-41 в кв. 16;
– недвижим имот, намиращ се в с. Виноград,
община Стражица, а именно: дворно място с
площ 1600 кв. м, представляващо УПИ IХ-66 в
кв. 14 по плана на селото, при граници: улица,
УПИ VIII-68, УПИ III-67 и УПИ Х-65 в кв. 14.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 154,
ал. 2 от ЗПКОНПИ иск за обявяване за недействителен по отношение на държавата на
договор за продажба на МПС от 13.03.2019 г.,
с който „Бекат“ – ЕООД, представлявано от
Мари я Ге орг иева Ра дева , ЕГ Н 6910 230 452 ,
п рода ва на Мари я Георг иева Ра дева, ЕГ Н
6910230452, автомобил с повишена проходимост
марка „Нисан“, модел „Кингкаб“, рег. № А 6809
НВ, рама № JN1BGUD22U0 0 09512, двигател
№ TD25024348A, цвят тъмнозелен металик, първа
регистрация 6.08.1999 г., и за отнемането му на
основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Бекат“ – ЕООД. При условия
на евентуалност, в случай че искането за обявяване на недействителност не бъде уважено, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 143, ал. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ на „Бекат“ – ЕООД, ЕИК
204291968, да се отнеме паричната равностойност
на имуществото, като дружеството бъде осъдено
да заплати на основание чл. 148, ал. 2, т. 4 от
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ЗПКОНПИ пазарната стойност на автомобила
към момента на разпореждане (13.03.2019 г.) в
размер 4000 лв.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 154,
ал. 2 от ЗПКОНПИ иск за обявяване за недействителен по отношение на държавата на
договор за прехвърляне на дружествени дялове по чл. 129 от ТЗ от 20.12.2018 г. с нотариална заверка на подписа на продавача, рег.
№ 8451/20.12.2018 г., и съдържанието на документа, рег. № 8452/20.12.2018 г., и двете на нот.
№ 224, РС – Варна, и заверка на подписа на
купувача, рег. № 416/18.01.2019 г., на нот. № 449,
РС – Бургас, с който Курт Маркус Мидделдорп,
ЛНЧ 1003096405, прехвърля на Мария Георгиева Радева, ЕГН 6910230452, собствените си 30
дяла, по 10 лв. всеки, представляващи 100 % от
капитала на „Бекат“ – ЕООД, ЕИК 204291968,
за сумата от 300 лв. и за отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Курт Маркус Мидделдорп на 30
дружествени дяла, всеки по 10 лв., представляващи 100 % от капитала в размер 300 лв., на
„Бекат“ – ЕООД, ЕИК 204291968. При условия
на евентуалност, в случай че искането за обявяване на недействителност на договора не
бъде уважено, на основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от
Курт Маркус Мидделдорп да се отнеме паричната равностойност на продадените дружествени
дялове, като лицето бъде осъдено да заплати
стойността им съгласно договора за покупкопродажба в размер 300 лв.
От Курт Маркус Мидделдорп на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ сумата в размер 54 500 лв. – левовата
равностойност за покупка на недвижими имоти.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.06.2020 г. от 14,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр.д. № 939/2019 г.
1969
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ по ч. т. д. № 18/2020 г. призовава кредиторите на „ТОТЕМ 1“ – ООД, в несъстоятелност,
ЕИК 102972333, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, ул. Чайка № 37 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 159/2016 г.
по описа на съда), да се явят на 11.03.2020 г. в
13,15 ч. за участие в открито съдебно заседание
по частно търговско дело № 18/2020 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане
на искането на „Сий резидънс“ – ЕООД, ЕИК
205613870, за отмяна на решението по т. 1 от
дневния ред от събранието на кредиторите, проведено на 9.01.2020 г. по дело по несъстоятелност
№ 159/2016 г.
1926
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията с решение от 24.02.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на
БАУАГ свиква общо събрание на асоциацията на
4.04.2020 г. в 11 ч. в зала „Арена“ на хотел „Арена
ди Сердика“ на ул. Будапеща № 2 в гр. София
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БАУАГ за периода от 2015 г.; 2. финансов отчет
на БАУАГ за периода от 2015 г.; 3. обсъждане
и приемане на промени в устава на БАУАГ; 4.
освобождаване от длъжност и от отговорност
членовете на управителния съвет; 5. избор на
управителен съвет и председател; 6. избор на
главен редактор и редакционна колегия на „Българско списание за ултразвук в акушерството и
гинекологията“; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2008
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Тенис клуб „Левски – София“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
отчетно-изборно общо събрание на 10.04.2020 г.
в 18 ч. в София, Борисовата градина, сградата
на клуба, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружение „Тенис клуб
„Левски – София“ за 2019 г.; 2. приемане на бюджета на сдружение „Тенис клуб „Левски – София“ за 2020 г. 3. приемане на одиторския доклад
за 2019 г.; 4. освобождаване от отговорност на
управителния съвет на сдружение „Тенис клуб
„Левски – София“ за 2019 г.; 5. извършване на
промени в устава на сдружение „Тенис клуб
„Левски – София“; 6. избор на нов управителен
съвет; 7. избор на контролен съвет; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще бъде отложено с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред, като ще се проведе независимо от броя на
явилите се негови (на ОС) членове.
2009
39. – Управителният съвет на Националната
асоциация на председателите на Общински съвети
в Република България във връзка с решение по
т. 1 (25.02.2020 г.) на УС на НАПОС – РБ, и на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на 14.04.2020 г. в
14 ч. в заседателната зала на парк-хотел „Санкт
Петербург“ – Пловдив, при следния дневен ред:
1. избор на управителен и контролен съвет на
НАПОС – РБ; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2
от устава общото събрание ще се проведе в
15 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
2014
5. – Управителният съвет на сдружение „Организация на българските скаути“ (ОБС) – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
25.04.2020 г. в 13 ч. в Смолян, м. Смолянски езера, хижа „Смолянски езера“, при следния дневен
ред: 1. приемане на финансов отчет и годишен
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доклад за дейността на ОБС за 2019 г.; 2. избор
на президент/председател на УС на сдружението;
3. избор на членове на УС на сдружението; 4.
избор на главен скаут и международен комисар;
5. приемане и/или заличаване на скаутски клубове; 6. определяне на седалището, адреса на
управление, адреса за кореспонденция с НАП на
територията на страната и официална електронна
поща на сдружението; 7. промяна на устава на
сдружението; 8. други.
1971
15. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България (УС на СМБ), София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от устава
на СМБ и решение на УС (протокол № 1 от
2.02.2020 г.) свиква общо събрание на СМБ на
26.04.2020 г. в 11 ч. в Мултимедийната зала № 055
„Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика при БАН, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 8, София, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на управителния съвет на
СМБ за 2019 г.; 2. приемане на финансов отчет
на СМБ за 2019 г.; 3. приемане на финансов план
на СМБ за 2020 г.; 4. разни.
1992
625. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
на Национална финансово-стопанска гимназия“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 28.04.2020 г. в 18 ч. в
София, район „Лозенец“, ул. Розова долина № 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване и избор на нови членове на съвета
на настоятелството на сдружение с нестопанска
цел „Училищно настоятелство на Национална
финансово-стопанска гимназия“; 2. вземане на
решение за освобождаване и избор на нов председател на съвета на настоятелството на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство на
Национална финансово-стопанска гимназия“;
3. вземане на решение за промяна на устава на
сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на Национална финансово-стопанска
гимназия“; 4. решение за пререгистрация на
сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на Национална финансово-стопанска
гимназия“ в търговския регистър към Агенцията
по вписванията; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
1930
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Асоциация на търговците на едра строителна
техника“ (АТЕСТ) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
свиква общо събрание на АТЕСТ на 28.04.2020 г.
в 15,30 ч. на адреса на асоциацията – бул. Витоша № 10, ет. 4, офис 16, София, при следния
дневен ред: 1. одобрение на отчета за дейността и
разходването на бюджета за 2019 г.; 2. одобрение
на бюджета на АТЕСТ за 2020 г.; 3. приемане/
изключване на нови членове в АТЕСТ/избор на
нови членове на УС на АТЕСТ; 4. разни. Общото
събрание се счита за законно, ако присъстват
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най-малко половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, ще се проведе
същия ден, при същия дневен ред и ще се счита
за законно, колкото и членове да се явят.
1981
Иван Ганчев Петелов – ликвидатор на сдружение „Младежка инициатива арт“ – в ликвидация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
4.05.2020 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
на адрес: София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх № 66, при следния дневен ред: I. избор на
председателстващ, секретар и преброител на
ОС; II. приемане на годишния отчет на ликвидатора за извършените действия по време на
ликвидацията на сдружението, приключила на
21.12.2019 г.; III. вземане на решение за приключване на ликвидацията на сдружението и в
тази връзка: 1. констатиране дали има останали
неудовлетворени кредитори на сдружението; 2.
приемане на окончателния ликвидационен баланс
на сдружението; 3. приемане на пояснителния
доклад към окончателния ликвидационен баланс
на сдружението; 4. вземане на решение за разпределяне на имуществото на сдружението (ако е
останало такова) при условията на чл. 272, ал. 1
от ТЗ; 5. вземане на решение за освобождаване
от отговорност ликвидатора на сдружението; 6.
вземане на решение за заличаване на сдружението в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията;
IV. разни.
1906
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„Априлци“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, т. 2 от устава на фондацията свиква
редовно годишно събрание (заседание на съвета
на фондацията) на 7.05.2020 г. в 18 ч. в гр. Априлци, ресторант „Сватовете“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондацията през
2019 г.; 2. годишен счетоводен отчет за дейността
на фондацията през 2019 г.; 3. приемане на програма за дейността на фондацията през 2020 г.;
4. финансов план (бюджет) на фондацията за
2020 г.; 5. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч.
1973
21. – Управителният съвет на Международна
академия по българознание, иновации и култура
(МАБИК) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12
от устава на МАБИК свиква общо събрание на
13.05.2020 г. в 9,30 ч. в залата на ФНСС, бул.
Христо Ботев № 71, ет. 2 – София, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на МАБИК
през 2018 г.; 2. ГФО на сдружението през 2018 г.;
3. отчет за дейността на МАБИК през 2019 г.; 4.
ГФО на сдружението през 2019 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно
на същото място, същия ден и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в офиса на сдружението – бул.
Христо Ботев № 71, ет. 2.
2016
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63. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация лека
атлетика“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на федерацията на 14.05.2020 г. в 10 ч. в
Поморие, кв. Свети Георги, ул. Чайка № 3, хотел
„Пенелопе Палас“, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен доклад за дейността на
управителния съвет за 2019 г.; проект на решение – ОС приема годишния доклад за дейността
на управителния съвет за 2019 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2019 г. на БФЛА;
проект на решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. на БФЛА; 3. приемане
на бюджета на БФЛА за 2021 г. и определяне
на лицензиран експерт-счетоводител за 2021 г.;
проект на решение – ОС приема предложения от
УС бюджет на федерацията за 2021 г. и определя
за лицензиран експерт-счетоводител за 2021 г.
избраното от ОС лице; 4. приемане на Правилника за разпределение на финансовите средства
за 2021 г. на клубовете по лека атлетика – членове на БФЛА; проект на решение – ОС приема
предложения от УС Правилник за разпределение
на финансовите средства за 2021 г. на клубовете
по лека атлетика – членове на БФЛА; 5. отчет
на Програмата за развитие на леката атлетика
2016 – 2020 г.; 6. приемане на Програма за развитие на леката атлетика за 2021 – 2024 г.; 7.
определяне размера на дължимия индивидуален
членски внос. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса
на федерацията по седалището и адреса є на
управление от 10 до 13 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват съответния член
или негов представител с изрично писмено пълномощно. В деня на общото събрание делегатите
следва да представят: изрично писмено пълномощно, в случай че членът не се представлява
от законния си представител. Регистрацията на
делегатите ще започне в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1980
2. – Управителният съвет на Сдружение за
партньорство – Балкани, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 7.05.2020 г. в 11 ч. в Благоевград,
ул. Димитър Солунски № 12, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на УС на сдружението
през изминалата 2019 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за календарната
2019 г.; 3. решение за пререгистрация на сдружението в търговския регистър към Агенцията
по вписванията в указаните срокове; 4. избор на
нов член на управителния съвет; 5. приемане на
нов устав на сдружението; 6. вземане за решение
за прекратяване на сдружението поради липса
на дейност и назначаване на ликвидатор. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
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с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалище и адрес на управление.
2012
11. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Средногорец“ – гр.
Брезово, област Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ и протокол № 1 от 12.02.2020 г.
от заседание на УС на дружеството свиква общо
събрание на сдружението на 24.04.2020 г. в 18 ч.
в седалището на сдружението – гр. Брезово,
ул. Г. Димитров № 8, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на сдружението за
2019 г.; 2. годишен баланс и отчет за приходите
и разходите през 2019 г.; 3. отчет за дейността
на контролния съвет за 2019 г.; 4. приемане
на финансовия план и щатното разписание за
2020 г.; 5. избор на ръководни органи на сдружението – управителен съвет (УС), председател
на УС, контролен съвет (КС) и председател на
КС; 6. избор на представители на сдружението
в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 7. определяне размера на членския внос за 2021 г.; 8.
промени в устава; 9. разни. При липса на кворум
за провеждане на общо събрание на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1908
15. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „ Ловно-рибарско дружество“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 24.04.2020 г. в 18 ч. в сградата на хотел
„Голден тюлип“ във Варна при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за 2019 г. – докладва председателят на УС на
СЛРД – Варна; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2019 г. – доклад на председателя на
КС на СЛРД – Варна; 3. приемане на финансовия
отчет за 2019 г. – докладва главен счетоводител
на СЛРД – Варна; 4. приемане на план за дейността на сдружението през 2020 г. – докладва
Стоян Стоянов; 5. избор на делегати за общото
събрание на НЛРС – СЛРБ – докладва председателят на УС на СЛРД – Варна. Поканват се
всички избрани делегати на общите събрания
на ловно-рибарските дружини да вземат участие
в събранието. При липса на кворум в обявения
начален час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
2015
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по бейзбол и софтбол
„Ейнджълс“ – Дупница, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 6.04.2020 г. в
16 ч. в помещението на клуба на ул. Теменуга
№ 2, гр. Дупница, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове в клуба; 2. освобождаване на членове и приемане на нови членове
в управителния съвет; 3. промени и изменения
в устава на сдружението относно: настъпили законови изменения, начина на свикване на общо
събрание и други промени; 4. разни. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
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представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 24
от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред в 17 ч.
2025
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел „Футболен клуб „Арсенал
20 0 0 “ – К аз а н л ък , на основа н ие ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ и т. 23 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 29.04.2020 г. в 10,30 ч.
в административната сграда на „Арсенал“ – АД,
Казанлък, бул. Розова долина № 100, при дневен
ред – приемане на годишния финансов отчет и
доклада за дейността за 2019 г. на сдружение
с нестопанска цел „Футболен клуб „Арсенал
2000“. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
2000
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност – „Асоциация за защита на редки автохтонни породи – Калоферска
дългокосместа коза“ – Калофер, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.04.2020 г. в 18 ч. в офиса на сдружението в
Калофер, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността през 2019 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане на нови
членове; 4. изменение и допълнение на чл. 17,
т. 2 от устава на сдружението; 5. промяна на
чл. 21, т. 3 от устава на сдружението; 6. добавяне
на чл. 17, т. 8 в устава на сдружението; 7. избор
на управителен съвет на сдружението; 8. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение в офиса на сдружението най-късно до 1.04.2020 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението събранието ще
се отложи с един час и ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да присъстват.
1991
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при ПГВАД „Христо
Ботев“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27, ал. 3 от устава на УН свиква общо събрание на 23.04.2020 г. в 17,30 ч. в сградата на
ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността през 2019 г.; 2.
финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане на план
за дейността през 2020 г.; 4. промени в устава на
училищното настоятелство; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 30 от устава общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч.
1939
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Училищно
настоятелство при ГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.04.2020 г. в 17,30 ч.
в сградата на ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян, бул.
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България № 20, със следния дневен ред: 1. промяна
в наименованието на сдружение с нестопанска
цел в обществена полза „Училищно настоятелство
при ГПЧЕ „Иван Вазов“; 2. приемане на предложения за изменения и допълнения на устава
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от устава на сдружението и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
1972
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Странджа – партньорска мрежа
за развитие“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 11.05.2020 г. в 11 ч. в гр. Черноморец,
ул. Феникс № 3-а, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на УС на сдружението през
изминалата 2019 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за календарната
2019 г.; 3. решение за пререгистрация на сдружението в търговския регистър към Агенцията
по вписванията в указаните срокове; 4. избор на
нови членове, управителен съвет и председател
на управителния съвет; 5. приемане на нов устав
на сдружението; 6. вземане за решение за прекра-
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тяване на сдружение „Странджа – партньорска
мрежа за развитие“ поради липса на дейност и
назначаване на ликвидатор. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от
устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалище и адрес на управление.
2013
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
свиневъдите в България – Шумен, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
асоциацията на 30.04.2020 г. в 14 ч. във Велико
Търново, хотел „Янтра Шарлопов“, при следния
дневен ред: 1. отчет и информация на УС за
дейността на АСБ за 2019 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане на годишния
доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 4. приемане
на нови членове на асоциацията; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
1909

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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