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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и
105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от
2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и
105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103
от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от
2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и
66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96
и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76
и 96 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1,
17 и 24 от 2019 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм.,
бр. 79, 81 и 101 от 2019 г. и бр. 21 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 93 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се добавя „с изключение на
инсталациите за обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно
изгаряне по смисъла на Закона за управление
на отпадъците“;
б) създава се нова т. 5:
„5. инвестиционни предложения съгласно
т. 10.1 от приложение № 1, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
за установяване на здравни правила относно
странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация

от човека и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.).“
2. В ал. 3 след думите „т. 1 – 3“ се добавя
„и 5“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 92, т. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 след думата „обезвреждане“ се
добавя „или оползотворяване“.
2. Създава се т. 10.1:
„10.1. Инсталации за обезвреждане или
оползотворяване на неопасни отпадъци чрез
изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла
на Закона за управление на отпадъците.“
3. Досегашната т. 10 става т. 10.2 и в нея
думите „изгаряне или“ се заличават.
4. Създава се т. 10.3:
„10.3. Инсталации за обезвреждане или
оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне,
разработени изключително или предимно за
развитие и изпитване на нови методи или
продукти и които няма да действат повече от
две години.“
Преходна разпоредба
§ 3. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по
реда на глава шеста, раздел III се довършват
по новия ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 юни 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г.,
бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от
2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от
2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38
от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66
и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от
2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 2 думата „представя“ се
заменя с „притежава“ и се създава изречение
второ: „Проверката на сертификата за акредитация се извършва по служебен път.“
§ 2. В чл. 34а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „регистър“ се добавя
„и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) в т. 3 думата „специалността“ се заменя
със „специалност, свързана с проектирането,
производството, поддържането, ремонтирането,
преустройването или техническия надзор на
съоръжение с повишена опасност“.
2. В ал. 3, т. 1, буква „а“ думата „специалността“ се заменя със „специалност, свързана
с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или
техническия надзор на съоръжение с повишена
опасност“.
3. В ал. 5 думите „от търговския регистър“
се заличават и се създава изречение второ:
„Председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор издава лицензията или мотивирано отказва издаването є
в двумесечен срок от подаване на заявлението.“
4. В ал. 6 думите „могат да“ се заличават,
а думите „да изискват“ се заменят с „могат
да изискват“.
5. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато при разглеждане на заявлениет о
и представените документи и/или при проверката на място се установят непълноти и/или
несъответствия с изискванията на ал. 2 или 3
и ал. 4, заявителят се уведомява писмено и се
дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняването
им. Уведомяването се извършва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на
непълнотите и/или несъответствията.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) в т. 1 след думата „адреса“ се добавя „на
управление“;
б) в т. 2 думите „по БУЛСТАТ“ се заличават;
в) в т. 5 в началото се добавя „номер и“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
в изречение първо накрая се добавя „или не
са отстранили непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 7, или не са заплатили
държавна такса по чл. 43“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
се създава т. 6:
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„6. неподаване на заявление за проверка
по чл. 34б и/или когато лице по чл. 34а, ал. 1
не предостави достъп в помещенията и до
местата, в които се извършва дейността в две
последователни години.“
9. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
10. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
§ 3. В чл. 34б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За извършване на проверката по ал. 1
лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по
чл. 34а, ал. 1 подават заявление по образец до
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, придружено
от документ за платена държавна такса по
чл. 43. Заявлението се подава не по-рано от 6
месеца и не по-късно от 9 месеца от датата на
извършената последна проверка.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
т. 1 думите „подходящ срок“ се заменят със
„срок, не по-дълъг от един месец“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 4. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 5. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „от
получаване на заявление по образец, придружено от техническата документация и документ
за платена държавна такса по чл. 43“;
б) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя
„в 14-дневен срок“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. инвестиционните проекти на строежите, в
които ще функционират съоръжения с повишена
опасност, в частта им, която се отнася до тези
съоръжения, след извършване на експертиза
на проектите в срок:
а) 14 дни – за проекти на обекти, в които
ще функционират до два броя съоръжения;
б) 14 дни – за проекти на обекти, в които ще
функционират автомобилни газоснабдителни
станции, газоснабдителни станции, пунктове за
пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден
газ и пълначни станции за сгъстени, втечнени
и разтворени под налягане газове;
в) 14 дни – за проекти на обекти, в които
ще функционира участък от разпределителен
газопровод с дължина до 5 км;
г) 14 дни – за проект на обекти, в които ще
функционира участък от преносен газопровод
с дължина до 10 км;
д) 14 дни – за проектните части, отнасящи
се до проектирането на тръбопроводите и
помпените станции за транспортиране на нефт
и нефтопродукти;
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е) 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни
станции, пълначни станции за ацетиленови
бутилки и ацетиленопроводите към тях;
ж) 21 дни – за проекти на обекти, в които
ще функционират от три до 5 броя съоръжения;
з) 21 дни – за проекти на обекти, в които
ще функционират компресорни станции;
и) 28 дни – за проекти на обекти, в които
ще функционират повече от 5 броя съоръжения;
к) 30 дни – за проект на топлоелектрическа
централа, в който ще функционират съоръжения под налягане (котли, съдове, работещи
под налягане, и тръбопроводи за водна пара
и гореща вода);
л) 30 дни – за проекти на обекти, в които
ще функционират въжени линии;“
г) в т. 3 накрая се поставя тире и се добавя
„в 14-дневен срок“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не подлежат на заверяване инвестиционни проекти на строежи, в които се предвижда
монтиране на асансьори.“
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 4 думите „от търговския регистър“
се заличават и се създава изречение второ:
„В двумесечен срок от подаването на заявлението председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна
дирекция „Инспекция за държавен технически
надзор“ вписват лицето в регистъра по ал. 1
и му издават удостоверение за вписване или
мотивирано отказват регистрацията.“
3. В ал. 5, изречение второ думите „да изискват“ се заменят с „могат да изискват“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато при разглеждане на заявлението
и представените документи и/или при проверката на място се установят непълноти и/или
несъответствия с изискванията на ал. 2 или 3,
заявителят се уведомява писмено и се дава
срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняването
им. Уведомяването се извършва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Срокът по ал. 4 спира да тече до отстраняване на
непълнотите и/или несъответствията.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „не отговаря на изискванията“ се
добавя „или не е отстранило непълнотите и/
или несъответствията в срока по ал. 6, или не
е заплатило държавна такса по чл. 43“.
6. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 7. В чл. 36а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За извършване на проверката по ал. 1
лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, подават заявление
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по образец до председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
или оправомощени от него лица, придружено
от документ за платена държавна такса по
чл. 43. Заявлението се подава не по-рано от 6
месеца и не по-късно от 9 месеца от датата на
извършената последна проверка.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
т. 1 думите „подходящ срок“ се заменят със
„срок, не по-дълъг от един месец“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така:
„(5) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1
и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, когато:
1. установените нарушения по ал. 4 се извършват системно;
2. лицето престане да отговаря на някое от
изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3;
3. лицето не е подало заявление за проверка по ал. 2 и/или не е предоставило достъп в
помещенията, в които се извършва дейността
в две последователни години;
4. е подадено писмено заявление от регистрираното лице.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
навсякъде думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 8. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Органът за технически надзор регистрира
съоръжението в 14-дневен срок от получаване на
заявлението и документите, когато са спазени
изискванията на съответната наредба по чл. 31.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В чл. 40 думите „писмено разрешение
за това“ се заменят с „акт за първоначален
технически преглед“.
§ 10. В чл. 41 думите „пускане в експлоатация по чл. 40 и за“ се заличават.
§ 11. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Първоначалният технически преглед се извършва
в 14-дневен срок от подаването на заявление.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато проверките и прегледите по ал. 1,
с изключение на внезапните, се извършват
от Главна дирекция „Инспекция за държавен
технически надзор“, ползвателите подават заявление по образец, придружено с документ за
платена държавна такса по чл. 43.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. В чл. 43 думите „и на разрешения по
чл. 40“ се заличават.
§ 13. В чл. 44 след думата „обслужването“
се добавя „и/или управлението“ и изречение
второ се заличава.
§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Правоспособност за обслужване и/или
управление на съоръжения с повишена опасност
се придобива след обучение, организирано от
обучаваща организация по Закона за професионалното образование и обучение.“
2. В ал. 2 след думата „обслужване“ се добавя „и/или управление“.
§ 15. В чл. 46, ал. 1, т. 2 след думата „обслужване“ се добавя „и/или управление“.
§ 16. В чл. 57 след думата „обслужват“ се
добавя „и/или управляват“.
Заключителна разпоредба
§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 14, т. 1 относно чл. 45, ал. 1, която
влиза в сила от 1 юли 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 юни 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4295

УКАЗ № 115
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 лечебните заведения, приет от 44-то
Народно събрание на 4 юни 2020 г.
Издаден в София на 11 юни 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм.,
бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11
на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38,
59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81
и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г.,
бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42
и 101 от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Лечебни заведения по смисъла на този
закон са:
1. организационно обособени структури на
функционален принцип, в които лекари или
лекари по дентална медицина самостоятелно
или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички
или някои от следните дейности:
а) диагностика, лечение и рехабилитация
на болни;
б) наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
в) наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
г) профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
д) мерки за укрепване и опазване на здравето;
е) трансплантация на органи, тъкани и
клетки;
2. организационно обособени структури, в
които лекарски асистенти, медицински сестри,
акушерки или рехабилитатори осъществяват
самостоятелно всички или някои от следните
дейности:
а) предоставяне на медицински и здравни
грижи;
б) осъществяване на манипулации;
в) промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите.“
2. В ал. 2 след думата „заведения“ се добавя
„по ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 след думата „заведения“ се добавя
„по ал. 1, т. 1“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 5,
буква „а“ се учредяват от:
1. физически лица – лекарски асистенти,
медицински сестри, акушерки или рехабилитатори;
2. еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски
асистенти, медицински сестри, акушерки или
рехабилитатори; в случаите, когато лечебното
заведение се учредява като еднолично търговско
дружество, едноличният собственик управлява
и представлява лечебното заведение.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 накрая се добавя „които включват
и правила за определяне размера на трудовите
възнаграждения на медицинския персонал,
изготвени в съответствие с изискванията на
чл. 247, ал. 2 от Кодекса на труда“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Лечебните заведения, определени за
проследяване на ефекта от терапията с лекар-
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ствени продукти по реда на чл. 262в, ал. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, предоставят ежедневно на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти информация за всеки
конкретен лекарствен продукт чрез болничната
си информационна система.“
§ 4. В чл. 7б, ал. 1, т. 13 думата „молби“ се
заменя с „жалби“.
§ 5. В чл. 7г, ал. 1 думите „и длъжностните
лица“ се заменят с „длъжностните лица, физическите и юридическите лица“.
§ 6. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 5:
„5. амбулатории за здравни грижи, които
могат да бъдат:
а) индивидуална практика за здравни грижи;
б) групова практика за здравни грижи.“
§ 7. В глава трета се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Индивидуална практика за
здравни грижи се организира и осъществява
от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум
три години стаж в съответната професионална
област, и които се регистрират по реда на чл. 40.
(2) Групова практика за здравни грижи се
осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/
или медицински сестри, и/или акушерки, и/
или рехабилитатори, които имат минимум три
години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират по реда на чл. 40.
(3) Видовете дейности, които се извършват в практиките по ал. 1 и 2, се определят
в съответствие с наредбата по чл. 7, ал. 1 от
Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, на зъботехниците и
на помощник-фармацевтите.
(4) Лицата по ал. 1 и 2 може да наемат и
други лица съобразно нуждите и обема на
дейност на практиката.
(5) Практиките за здравни грижи по ал. 1
и 2 може да извършват дейностите по ал. 3
в дома на пациента, когато състоянието на
пациента налага това.
(6) Устройството, дейността и вътрешният
ред на груповите практики за здравни грижи
се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя на лечебното заведение.“
§ 8. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Националната здравна карта се актуализира при необходимост в случаите, определени
с методиката по чл. 29, ал. 6.“
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 1, буква „а“ и т. 2, буква
„а“ се заменят с „т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“
и т. 5, буква „а“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „т. 1, буква „а“
и т. 2, буква „а“ се заменят с „т. 1, буква „а“,
т. 2, буква „а“ и т. 5, буква „а“;
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б) в изречение второ след думата „медицина“ се добавя „а лечебните заведения по чл. 8,
ал. 1, т. 5, буква „а“ се учредяват от физически
лица – лекарски асистенти, медицински сестри,
акушерки или рехабилитатори“.
§ 10. В чл. 37а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „помощ“ се
добавя „и комплексните онкологични центрове“;
б) създава се нова т. 2:
„2. данните за броя на лечебните заведения за
болнична помощ и комплексните онкологични
центрове на територията на съответната област,
броя на откритите в тях структури и легла по
медицински специалности, включително направените промени в броя на разкритите легла за
съответната година, кадровата и материалната
им обезпеченост, проведените леглодни, преминалите болни и използваемостта на леглата за
текущата и предходната календарна година;“
в) създава се т. 3:
„3. данните за действащите договори на
Националната здравноосигурителна каса за
болнична помощ и за отчетената и заплатена
болнична помощ по видове и лечебни заведения на територията на съответната област за
текущата и предходната календарна година;“
г) досегашната т. 2 става т. 4.
2. В ал. 3 накрая се добавя „с копие до
заявителя“.
3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) За извършване на оценката по ал. 5
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
изисква служебно информацията по ал. 1, т. 2
от съответната регионална здравна инспекция и
от Националния център по обществено здраве
и анализи, а информацията по ал. 1, т. 3 – от
Националната здравноосигурителна каса, които
са длъжни да я предоставят в 7-дневен срок
от поискването.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
накрая се добавя „или комплексен онкологичен център“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея в
т. 1 след думата „помощ“ се добавя „или комплексен онкологичен център“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 11. В чл. 37б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „помощ“ се
добавя „и комплексни онкологични центрове“;
б) създава се нова т. 2:
„2. данните за броя на лечебните заведения за
болнична помощ и комплексните онкологични
центрове на територията на съответната област,
броя на откритите в тях структури и легла по
медицински специалности, включително направените промени в броя на разкритите легла за
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съответната година, кадровата и материалната
им обезпеченост, проведените леглодни, преминалите болни и използваемостта на леглата за
текущата и предходната календарна година;“
в) създава се т. 3:
„3. данните за действащите договори на
Националната здравноосигурителна каса за
болнична помощ и за отчетената и заплатена
болнична помощ по видове и лечебни заведения на територията на съответната област за
текущата и предходната календарна година;“
г) досегашната т. 2 става т. 4.
2. В ал. 3 накрая се добавя „с копие до
заявителя“.
3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) За извършване на оценката по ал. 5
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
изисква служебно информацията по ал. 1, т. 2
от съответната регионална здравна инспекция и
от Националния център по обществено здраве
и анализи, а информацията по ал. 1, т. 3 – от
Националната здравноосигурителна каса, които
са длъжни да я предоставят в 7-дневен срок
от поискването.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
накрая се добавя „или комплексен онкологичен център“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
в текста преди т. 1 след думата „помощ“ се
добавя „или комплексен онкологичен център“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В 10-дневен срок от постъпването на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна
инспекция извършва проверка за спазване на
здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение, проверява за наличието на лицензия за използване
на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато лечебното заведение ще
използва медицинско оборудване с източник на
йонизиращо лъчение, и издава удостоверение.
Когато се установи, че в лечебното заведение
не са спазени здравните изисквания и/или
утвърдените медицински стандарти или на
лечебното заведение не е издадена лицензия за
използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, регионалната здравна
инспекция дава предписания и определя срок
за отстраняването на нередовностите, който не
може да бъде по-дълъг от три месеца.“
3. В ал. 5, изречение първо думите „и до
Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи“ се заменят с „до Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи и до Българската асоциация на
зъботехниците“, а думите „или акушерките“ се
заменят с „акушерките, рехабилитаторите или
зъботехниците“.
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4. В ал. 6 т. 3 се отменя.
§ 13. В чл. 41, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „код“ се добавя „и
единен регистрационен номер“.
2. В т. 5 след думите „т. 3“ се добавя „и 5“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. медицинските специалности, по които
лечебното заведение осъществява дейност;“.
§ 14. В чл. 43 накрая се добавя „по реда на
чл. 40“ и се създава изречение второ: „Представят се само документи относно промяната, придружени с декларация за липсата на
промяна във всички останали документи и
обстоятелства.“
§ 15. В чл. 44, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. когато се констатират несъответствия
с изискванията на този закон, със здравните
изисквания и/или с утвърдените медицински
стандарти по чл. 6, ал. 1, които не са отстранени
в срока по чл. 40, ал. 4, 9 или 10;“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 16. В чл. 45, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. когато районната колегия на съсловната
организация е заличила от регистъра лекаря,
лекаря по дентална медицина, лекарския асистент, медицинската сестра, акушерката или
рехабилитатора, учредили лечебното заведение
по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“
или т. 5, буква „а“;“.
2. В т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 17. В чл. 46, ал. 4 след думата „помощ“ се
добавя „и комплексни онкологични центрове“.
§ 18. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В 20-дневен срок от постъпването на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването
на изискванията на този закон, наредбата по
чл. 46, ал. 3, на утвърдените медицински стандарти и наличието на лицензия за използване
на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато лечебното заведение ще
използва медицинско оборудване с източник на
йонизиращо лъчение, и издава удостоверение
за съответствие. При установени при проверката несъответствия се дават предписания и се
определя срок за отстраняването им, който не
може да бъде по-дълъг от три месеца.“
§ 19. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „и/или повторно
нарушение на здравните изисквания“.
2. В т. 5 цифрата „6“ се заменя с „3“.
3. Създава се т. 7:
„7. е прекратено юридическото лице.“
§ 20. В чл. 63, ал. 5 думите „т. 3 и 4“ се
заменят с „т. 3 – 5“.
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§ 21. В чл. 81 се създава ал. 5:
„(5) За целите на сключването на договор
в случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 директорът на
районната здравноосигурителна каса изисква
служебно от директора на съответната регионална здравна инспекция извършването на
преценка за недостатъчност. Директорът на
регионалната здравна инспекция извършва
преценка и изпраща по служебен път удостоверение относно наличието или липсата на
недостатъчност от съответните специалисти в
14-дневен срок от постъпването на искането.“
§ 22. В чл. 90, ал. 1, т. 3 думите „на лекари,
лекари по дентална медицина, фармацевти,
специалисти по здравни грижи“ се заменят със
„за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването“.
§ 23. В чл. 100, ал. 2 се създава т. 7:
„7. текущ ремонт на дълготрайни материални
активи на общинско лечебно заведение за извънболнична помощ или за болнична помощ.“
§ 24. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „преобразуваните“ се заменя с „преобразувани“, а думата „лечебните“
се заменя с „лечебни“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
медицинска експертиза, осъществявана от
ТЕЛК, Министерството на здравеопазването
може да субсидира и държавни и общински
комплексни онкологични центрове.“
§ 25. Създава се чл. 106б:
„Чл. 106б. (1) Министерският съвет по
предложение на министъра на здравеопазването определя с решение държавно лечебно
заведение, което да осъществява:
1. медицинско осигуряване при пътувания
в страната и в чужбина на лицата по чл. 20,
ал. 1, 3 и 4 от Закона за Националната служба
за охрана;
2. медицинско осигуряване на представители на друга държава с ранг, съответстващ
на ранга на лицата по т. 1, и ръководители на
международни организации и институции при
посещение в Република България;
3. медицинско осигуряване на пленарните
заседания на Народното събрание на Република
България;
4. медицинска помощ на лицата по т. 1.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1,
т. 1 – 3 се финансира от държавния бюджет чрез
бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на договор между министъра
на здравеопазването и определеното по реда
на ал. 1 лечебно заведение.
(3) По реда на ал. 2 се финансира и оказаната
медицинска помощ по ал. 1, т. 4 с изключение
на болничната медицинска помощ, която се
заплаща от Националната здравноосигурителна каса.
(4) Разходите за командироване на лекарите в
случаите по ал. 1, т. 1 са за сметка на съответ-
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ното ведомство, а в случаите по ал. 1, т. 2 – на
ведомството, по чиято покана е посещението.
(5) Дейностите по медицинско осигуряване
в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се осъществяват
след уведомяване от Националната служба
за охрана на определеното по реда на ал. 1
лечебно заведение, а в случаите по ал. 1, т. 3
дейностите по медицинско осигуряване се
осъществяват за всички редовни и извънредни
пленарни заседания на Народното събрание.“
§ 26. Член 115а се отменя.
§ 27. Член 116а се отменя.
§ 28. Създават се чл. 116з – 116к:
„Чл. 116з. На лечебно заведение по чл. 6,
ал. 8, което не предостави или не предостави
в срок информация на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти за лекарствен продукт, за който се
проследява ефектът от терапията, се налага
имуществена санкция в размер от 500 до
1000 лв., а при повторно извършване на същото
нарушение – имуществена санкция в размер
от 1500 до 3000 лв.
Чл. 116и. (1) Който не предостави или възпрепятства предоставянето на информация по
чл. 5, ал. 5, чл. 6, ал. 3, 4 и 4а и чл. 69, ал. 2, т. 8,
се наказва с глоба в размер от 300 до 800 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец, се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция в размер от 1200 до 2500 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция в размер от 1500
до 3000 лв.
Чл. 116к. (1) Който наруши разпоредбите
на този закон или на нормативен акт по прилагането му извън случаите по чл. 115 – 116и,
се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец, се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция в размер от 3000
до 5000 лв.“
§ 29. В чл. 117 думите „116ж“ се заменят
със „116к“.
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 49“ се заменят с „чл. 41
или 49“.
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2. Създава се т. 12:
„12. „Територия на лечебно заведение за
болнична помощ“ по смисъла на чл. 9, ал. 6 е
урегулиран поземлен имот и построените върху него сгради, предназначени за обществено
обслужване в областта на здравеопазването,
където лечебното заведение за болнична помощ
осъществява дейността си.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Утвърдената от Министерския съвет
до влизането в сила на този закон Национална
здравна карта на Република България продължава действието си за неопределен срок от
време и се актуализира по реда на чл. 34, ал. 2.
§ 32. (1) Лечебните заведения привеждат
дейността си в съответствие с медицинските
стандарти по чл. 6, ал. 1 в срок до 6 месеца
от утвърждаването им.
(2) Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ извършва по утвърден график проверка
за съответствието на дейността на лечебното
заведение с изискванията на този закон и със
здравните изисквания. Извън графика проверка
може да се извърши и по искане на министъра
на здравеопазването.
(3) При установяване на несъответствия с
изискванията по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ определя срок за отстраняването им.
Когато в определения срок несъответствията
не са отстранени, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция „Медицински надзор“:
1. отказва да пререгистрира лечебното заведение по чл. 39, ал. 1, съответно лечебната
дейност по чл. 39, ал. 2, и заличава регистрацията на лечебното заведение, съответно на
лечебната дейност, или
2. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1
и за заличаване на регистрацията на лечебното
заведение по чл. 39, ал. 1, съответно на лечебната дейност по чл. 39, ал. 2, или
3. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1
в частта му, в която е установено нарушение
на изискванията по ал. 2.
(4) Регистрацията се заличава, съответно
разрешението се отнема, с писмена мотивирана заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция „Медицински надзор“,
съответно на министъра на здравеопазването,
като в случаите по ал. 3, т. 1 и 2 се посочва
датата, от която се прекратява дейността.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В срока по ал. 1 първостепенните разпоредители с бюджет, към които директорите
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на съответните лечебни заведения по чл. 5,
ал. 1 са второстепенни разпоредители с бюджет, привеждат дейността си в съответствие
с изискванията на ал. 2.
(7) При установяване на съответствие с
изискванията по ал. 2 разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебното
заведение по чл. 46, ал. 1 и удостоверението за
регистрация на лечебното заведение по чл. 39,
ал. 1, съответно на лечебната дейност по чл. 39,
ал. 2, запазват действието си.
§ 33. (1) До 31 август 2020 г.:
1. Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, приема
правила за добра медицинска практика и ги
предлага за утвърждаване от министъра на
здравеопазването;
2. Българският фармацевтичен съюз приема
правила за добра фармацевтична практика и
ги предлага за утвърждаване от министъра на
здравеопазването;
3. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация
на зъботехниците и Българската асоциация на
помощник-фармацевтите приемат правила за
добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и ги
предлагат за утвърждаване от министъра на
здравеопазването.
(2) Когато в срока по ал. 1 съответните
съсловни организации по ал. 1 не предложат
за утвърждаване от министъра на здравеопазването приети от тях правила за добра
медицинска практика, същите се изготвят от
Изпълнителната агенция „Медицински надзор“
и се предлагат за утвърждаване от министъра
на здравеопазването в срок до три месеца от
изтичането на срока по ал. 1.
§ 34. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от
2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.;
изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г.,
бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99
и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96,
97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4,
15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и
107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102
от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98
от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17,
30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 24, 99 и
101 от 2019 г.) в чл. 58 след думите „Закона за
лечебните заведения“ се добавя „с изключение
на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 5 от
Закона за лечебните заведения“.
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§ 35. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от
2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от
2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38 и
54 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 77 и 102 от
2018 г.) в чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „условия, определени“ се
заменят с „ред, определен“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Кръв и кръвни съставки, които не отговарят на стандарта по чл. 1, ал. 4, са тези,
при които се установи или има съмнение за:
1. нарушена херметичност на опаковката;
2. неправилно съхранение или транспортиране;
3. нарушена цялост на етикета и/или липса
или нечетливост на необходимите данни върху
него;
4. наличие на коагулуми, хемолиза или
необичаен цвят;
5. изтекъл срок на годност;
6. преливане на кръвна съставка, чрез която
е предадена трансмисивна инфекция, която
може да се предаде и с настоящата кръвна
съставка, получена от същата единица кръв;
7. възможност за предаване на заболяване
или интоксикация на реципиента, тъй като
донорът е бил носител на вирусна или бактериална трансмисивна инфекция, болен от злокачествено заболяване или такова с неизвестен
произход или е бил изложен на въздействието
на токсични субстанции;
8. несъответствие на обема на единицата кръв
или кръвни съставки с посочения в медицинския стандарт по трансфузионна хематология;
9. непълна или неправилно попълнена придружаваща документация;
10. положителни маркери за трансмисивни
инфекции;
11. несъвпадение между ориентировъчно и
окончателно определената кръвна група, освен
когато може да се вземе нова кръвна проба за
идентифициране на дарителя;
12. несъответствие между кръвната група,
обозначена на етикета, и съдържанието на
единицата кръв или еритроцитен концентрат;
13. положителен директен антиглобулинов
тест;
14. несъответствие с изискванията за качество и безопасност, установено с проведени
лабораторни изследвания;
15. други несъответствия с изискванията за
качество и безопасност.
(3) За получаване на разрешение за изтегляне
от употреба, унищожаване или предоставяне
за учебни или научно-медицински нужди на
кръв или кръвни съставки, които не отговарят
на стандарта по чл. 1, ал. 4, ръководителите
на лечебните заведения подават заявление до
министъра на здравеопазването.“
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3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Министърът на здравеопазването или
оправомощен от него заместник-министър
издава писмено разрешение за изтегляне от
употреба, унищожаване или предоставяне за
учебни или научно-медицински нужди на кръв
или кръвни съставки или прави мотивиран
отказ в тридневен срок от получаването на
заявлението по ал. 3.
(5) В срока по ал. 4 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър може да изиска допълнителна
информация от ръководителя на лечебното
заведение.
(6) Заявлението по ал. 3 може да се подава
и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.) и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги и Закона за електронното управление.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 36. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88,
94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110
от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18,
50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г.,
бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61
от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96
от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г., бр. 56, 79
и 83 от 2019 г. и бр. 14 от 2020 г.) в чл. 10а се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „само за инвестиции, пряко
свързани с предмета на дейност“ се заменят
със „за инвестиции, пряко свързани с предмета
на дейност, и за удовлетворяване интересите
на кредиторите“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „само за инвестиции,
пряко свързани с предмета на дейност“ се
заменят със „за инвестиции, пряко свързани
с предмета на дейност, и за удовлетворяване
интересите на кредиторите“.
3. В ал. 3, т. 2 думите „само за инвестиции,
пряко свързани с предмета на дейност“ се
заменят със „за инвестиции, пряко свързани
с предмета на дейност, и за удовлетворяване
интересите на кредиторите“.
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§ 37. В Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 36
и 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 102 от
2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 8 накрая се добавя „включително
при кръстосано донорство“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“;
б) в ал. 2 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 13“.
3. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „Биопродукти, получени
след преработка на органи и тъкани“ се заменят с „Тъканно-клетъчни алографт продукти“,
а след думата „използват“ се добавя „както за
трансплантация, така и“;
б) в ал. 2 думата „биопродукти“ се заменя
с „тъканно-клетъчни алографт продукти“;
в) в ал. 3 думата „биопродукти“ се заменя с
„тъканно-клетъчни алографт продукти“.
4. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Физически и юридически лица може
да даряват средства за дейности по трансплантация.“
5. В чл. 21:
а) в ал. 1, т. 3 се създава буква „г“:
„г) други роднини по съребрена линия до
четвърта степен, включително при родство,
възникнало въз основа на осиновяване, но не
по-рано от три години от осиновяването.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Писменият отказ по ал. 1, т. 3 се изразява от:
1. лицата по ал. 1, т. 3, буква „а“;
2. лицата по ал. 1, т. 3, буква „б“, ако починалото лице няма роднини по ал. 1, т. 3,
буква „а“;
3. лицата по ал. 1, т. 3, буква „в“, ако починалото лице няма роднини по ал. 1, т. 3,
букви „а“ и „б“;
4. лицата по ал. 1, т. 3, буква „г“, ако починалото лице няма роднини по ал. 1, т. 3, букви
„а“, „б“ и „в“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
6. В чл. 25 в текста преди т. 1 след думите
„самовъзстановяващ се орган“ се добавя „както
и матка“.
7. В чл. 26:
а) в ал. 1 след думата „само“ се добавя
„пълнолетно“;
б) в ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. е включено в служебния регистър за
вземане на орган при условията на кръстосаното донорство;
4. е осъществило раждане на живо дете и е
в предменопаузална възраст съгласно критерии
за подбор, определени в наредбата по чл. 4,
ал. 1 – само при вземане на матка.“
8. Създава се чл. 26а:
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„Чл. 26а. (1) При кръстосано донорство вземането на органи се извършва, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
1. първият донор е дал нотариално заверено
писмено съгласие да бъде донор, включително
при кръстосано донорство, и е посочил първия реципиент като лице, на което е съгласен
да бъде донор, включително при кръстосано
донорство;
2. вторият донор е дал нотариално заверено
писмено съгласие да бъде донор, включително
при кръстосано донорство, и е посочил втория реципиент като лице, на което е съгласен
да бъде донор, включително при кръстосано
донорство;
3. първият и вторият донор и първият и
вторият реципиент са включени в служебния
регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
4. налице са биологично съвместими първи
и втори реципиент на първия и втория донор,
които са дали писмено информирано съгласие
за присаждане при условията на кръстосаното
донорство;
5. преди вземането първият и вторият реципиент са определени от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ съгласно критериите,
определени в наредбите по чл. 4, ал. 1 и чл. 33;
6. изминали са не по-малко от два месеца от
включването на първия и втория донор и първия
и втория реципиент в служебния регистър на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
(2) При кръстосано донорство вземането на
органи се извършва едновременно на първия
и втория донор.“
9. В чл. 29, ал. 1 думите „тъкани или клетки“
се заличават.
10. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. При кръстосано донорство присаждането на органи се извършва едновременно
на първия и втория реципиент.“
11. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Внос на органи за трансплантация
от трети страни се разрешава при следните
условия:
1. налице са сключени от Република България договори, в които изрично са посочени
условията и редът за внос на органи;
2. органът се предоставя от институция,
която е призната по установения в съответната
държава ред и прилага всички изисквания за
качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни
нежелани реакции, както и за предоставяне
на информацията относно характеризиране на
органите и донорите на органи, установени в
този закон;
3. в служебния регистър на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ е включен подходящ реципиент на съответния орган.
(2) Внос на органи може да се осъществява от:
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1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което
има разрешение за присаждане на съответния
вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3
от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ за присаждане
на съответния вид орган и тази дейност е
включена в съответния правилник по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) За получаване на разрешение за внос на
органи ръководителят на лечебното заведение
по ал. 2 подава заявление до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всеки отделен донор, към
което прилага:
1. документи, които се изискват съгласно
договорите по ал. 1, т. 1;
2. документи за съответствие на институция
та, която предоставя органа, с изискванията
на ал. 1, т. 2;
3. информация за органа и донора – документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания;
4. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 при внос на органи или част
от орган от жив донор.
(4) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ разглежда заявлението и приложените към него документи, извършва служебна
проверка за съответствие с ал. 1, т. 3, за наличие на договори по ал. 1, т. 1, както и за
съответствие на представените документи по
ал. 3, т. 1 с изискванията на тези договори.
(5) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ издава разрешение за внос по образец
или прави мотивиран отказ в срок, съобразен
с исхемичното време на органа, но не по-дълъг
от 24 часа от подаването на заявлението.“
12. Член 36а се изменя така:
„Чл. 36а. (1) Обмен на органи се извършва
между държави – членки на Европейския съюз
и на Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария и включва:
1. получаване на органи за трансплантация
от държави – членки на Европейския съюз и
на Европейското икономическо пространство,
и от Конфедерация Швейцария;
2. предоставяне на органи за трансплантация на държави – членки на Европейския
съюз и на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария.
(2) Обменът на органи по ал. 1 се извършва
при спазване на процедурите за предаване на
информация, гарантираща качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни
инциденти и сериозни нежелани реакции,
както и на процедурите за предоставяне на
информаци я относно характеризиране на
органите и донорите на органи, определени
в този закон.
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(3) Обмен на органи с държава на изпращане
се извършва при условията на ал. 2, както и
когато са изпълнени следните условия:
1. органът е придружен от документи за
клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и
образни изследвания;
2. в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е включен
подходящ реципиент на съответния орган.
(4) Обмен на органи с държава на получаване се извършва при условията на ал. 2,
както и когато са изпълнени следните условия:
1. органът е придружен от документи за
клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и
образни изследвания;
2. в служебния регистър на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ не е включен
подходящ реципиент на съответния орган.
(5) Обмен на органи с европейски организации за обмен на органи се извършва
след сключване на споразумение между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и
съответната организация, ако организацията
гарантира спазване на процедурите за предаване на съответната информация за качество,
безопасност, проследяемост, докладване на
сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и на процедурите за предоставяне
на информацията относно характеризиране на
органите и донорите на органи, определени
в този закон.“
13. Създават се чл. 36б – 36ж:
„Чл. 36б. Обмен на органи по чл. 36а, ал. 3
може да се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което
има разрешение за присаждане на съответния
вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3
от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ за присаждане
на съответния вид орган и тази дейност е
включена в съответния правилник по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 36в. (1) Обмен на органи по чл. 36а,
ал. 4 може да се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което
има разрешение за вземане на съответния
вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3
от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за вземане
на съответния вид орган и тази дейност е
включена в съответния правилник по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(2) Лечебното заведение предоставя на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
документи за клинико-лабораторни, вирусо-
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логични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания.
Чл. 36г. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е компетентният орган за
връзка на Република България с компетентните органи по трансплантация в държавите
на изпращане и на получаване, организациите
за обмен на органи или лечебните заведения,
на които се предава информацията по обмен
на органи и произтичащите от тях дейности.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ осигурява денонощно разположение
за изпълнение на функциите си по ал. 1,
свързани с организиране на обмен на органи
при спешни ситуации.
(3) Информацията относно обмена на органи и характеризиране на донора се предава
предварително между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, от една страна, и
компетентния орган по трансплантация на
държавата на изпращане и на получаване,
организацията за обмен на органи или лечебно
заведение, от друга страна.
(4) Информацията по ал. 3 се предава незабавно след нейното получаване и проверка в
писмена форма по електронен път или по факс.
(5) В спешни ситуации се допуска информацията относно характеризирането на органите
и донорите, както и докладването на сериозни
инциденти и сериозни нежелани реакции да
се предаде устно, като незабавно след това
се подготвя и предоставя и в писмена форма.
(6) Когато част от информацията за характеризиране на органа и/или донора не е
известна към момента на предоставяне на
информацията по ал. 3, тя се предава веднага,
след като стане налична, от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ или от съответното лечебно заведение.
(7) За осъществяване на обмена на органи
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
изготвя бланка „Информация за обмен на
органи“ в три екземпляра, а когато обменът
се извършва с държава от Европейската асоциация за свободна търговия – в 4 екземпляра,
която предоставя на лечебното заведение по
чл. 36б или чл. 36в. Бланката съдържа следната информация:
1. наименование и данни за връзка на
центъра за осигуряване;
2. наименование и данни за връзка на
центъра за трансплантация;
3. спецификация на органа;
4. дата на осигуряването;
5. национален идентификационен номер
на донора;
6. национален идентификационен номер
на реципиента или ако органът не е бил
трансплантиран – информация за крайната
му употреба;
7. дата и час на предаването;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

8. данни за връзка с лицето, отговарящо
за предаването;
9. дата на трансплантацията, ако е приложимо;
10. информация, че съдържа лични данни
и следва да се предпазва от неразрешено
разкриване или достъп.
(8) При извършването на митническите
процед у ри с държавите от Европейската
асоциация за свободна търговия лечебното
заведение представя екземпляр № 4 от бланка
„Информация за обмен на органи“.
(9) Информацията, свързана с обмена на
органи, се предава на език, разбираем и за
двете страни, или на английски език.
(10) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ вписва информацията по ал. 7 в регистъра по чл. 39, ал. 1, т. 2 на български език
независимо от езика, на който е получена.
(11) При обмен на органи с държави на изпращане Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ трябва да потвърди на държавата на
изпращане получаването на информацията.
(12) При обмен на органи с държава на получаване Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ трябва да осигури от държавата на
получаване потвърждение за получаването
на изпратената информация.
Чл. 36д. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изисква от държавите на
получаване информация относно датата на
извършената трансплантация на органи, които
са предмет на обмен, както и за наименованието на лечебното заведение, в което тя е
извършена, и данни за връзка с него.
(2) Ако органът, който е предмет на обмен, не бъде трансплантиран, Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ изисква от
компетентната организация на държавата
на получаване информация за крайната му
употреба.
Чл. 36е. (1) При възникване на сериозна
нежелана реакция и сериозен инцидент, свързан с органите, които са предмет на обмен, и
донора, Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ докладва за това незабавно на съответния компетентен орган по трансплантация
в държавата на изпращане или в държавата
на получаване при условията и по реда на
наредбата по чл. 15б, ал. 3.
(2) Информацията, свързана с обмена на
органи, се съхранява в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и може да бъде
предоставена при поискване на държавата на
изпращане или на получаване.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ съобщава на Европейската комисия данни за връзка с нея, които съдържат
най-малко: наименование, телефонен номер,
електронен адрес, факс и пощенски адрес.
(4) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ своевременно информира Европейската комисия за промени в данните по ал. 3.
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Чл. 36ж. (1) Износ на органи за трансплантация за трети страни се разрешава при
следните условия:
1. налице са сключени от Република България договори, в които изрично са посочени
условията и редът за износ на органи;
2. органът се предоставя на институция,
която е призната по установения в съответната държава ред;
3. в държавите – членки на Европейския
съюз и на Европейското икономическо пространство, и в Конфедерация Швейцария няма
подходящ реципиент за съответния орган;
4. в съответната държава има подходящ
реципиент.
(2) Износ на органи може да се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което
има разрешение за вземане на съответния
вид орган, издадено по реда на чл. 48, ал. 3
от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за вземане
на съответния вид орган и тази дейност е
включена в съответния правилник по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) За получаване на разрешение за износ на
органи ръководителят на лечебното заведение
по ал. 2 подава заявление до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всеки отделен донор, към
което прилага:
1. документи, които се изискват съгласно
договорите по ал. 1, т. 1;
2. документи за съответствие на институцията, на която се предоставя органът, с
изискванията на ал. 1, т. 2;
3. данни за съответствие с ал. 1, т. 4;
4. информация за органа и донора, включваща документи за клинико-лабораторни,
вирусологични, серологични, имунологични,
микробиологични и образни изследвания,
както и данни, че вземането, експертизата,
етикетирането, съхраняването и транспортирането са осъществени съгласно нормативните
изисквания в Република България.
(4) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ разглежда заявлението и приложените
към него документи и извършва проверка за
съответствие с ал. 1, т. 3, за наличие на договори по ал. 1, т. 1, както и за съответствие
на представените документи по ал. 3, т. 1 с
изискванията на тези договори.
(5) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ извършва проверка за съответствие
с ал. 1, т. 3, като отправя запитване до компетентните структури по трансплантация на
държавите – членки на Европейския съюз и
на Европейското икономическо пространство,
и на Конфедерация Швейцария и до европей-
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ските организации за обмен на органи относно
наличие/липса на потенциални реципиенти
в листите на чакащите за трансплантация.
(6) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ издава разрешение за износ или
прави мотивиран отказ в срок, съобразен с
исхемичното време на органа, но не по-дълъг
от 24 часа от подаването на заявлението.
(7) При обмен, внос и износ на органи за
ускоряване на съответната процедура се допуска документацията да бъде предоставяна от
лечебните заведения в Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ и по електронен път.“
14. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Износ на тъкани, клетки и
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, наричани по-нататък „репродуктивни клетки“, се
разрешава при следните условия:
1. задоволени са потребностите на Репуб
лика България;
2. тъканите, клетките и репродуктивните
клетки се предоставят на институция, призната
по установения в съответната държава ред за
осъществяване на този вид дейност;
3. тъканите, клетките и репродуктивните
клетки са взети, съхранявани и транспортирани съгласно изискванията на този закон
и на Закона за здравето, както и на установените медицински стандарти и правила на
съответната държава;
4. тъканите и клетките са включени в служебния регистър на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
(2) Износ на тъкани и клетки се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което
има разрешение, издадено по реда на чл. 48,
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, или
лечебно заведение по чл. 13, ал. 2, което има
удостоверение, издадено по реда на чл. 40,
ал. 13 от Закона за лечебните заведения, в
които са включени дейности по вземане на
съответния вид тъкани и клетки;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за вземане
на съответния вид тъкани и клетки и тази
дейност е включена в съответния правилник
по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните
заведения;
3. тъканна банка, която има разрешение,
издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона
за лечебните заведения, в което са включени
дейности по вземане или съхранение на съответния вид тъкани или клетки.
(3) Износ на репродуктивни клетки се
осъществява от:
1. лечебно заведение за болнична помощ
и тъканна банка, които имат разрешение,
издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона
за лечебните заведения, в което са вклю-
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чени дейности по асистирана репродукция,
осигуряване, използване или съхраняване на
съответния вид репродуктивни клетки;
2. лечебно заведение за извънболнична
помощ, регистрирано по реда на чл. 40, ал. 13
от Закона за лечебните заведения, в чието
удостоверение за регистрация са включени
дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на
съответния вид репродуктивни клетки;
3. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ за асистирана
репродукция, осигуряване, използване или
съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки и тази дейност е включена в
съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от
Закона за лечебните заведения.
(4) За получаване на разрешение за износ
на тъкани, клетки и репродуктивни клетки
ръководителят на лечебното заведение по ал. 2
и 3 подава заявление по образец до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ за всеки конкретен
износ, към което прилага:
1. документи за съответствие на институцията, на която се предоставят тъканите и
клетките, с изискванията на ал. 1, т. 2;
2. документи за начина на вземане, съхраняване и транспортиране на тъканите, клетките
и репродуктивните клетки;
3. информация за тъканите, клетките и
реп род у к т ивни те к лет к и, коя то вк лючва
документи за вирусологични, серологични и
микробиологични изследвания, както и информация за начина на обработката, преработката
и етикетирането на тъканите и клетките, а
за репродуктивните клетки – информация за
вземане, съхраняване и транспортиране.
(5) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ разглежда заявлението и приложените
към него документи и извършва служебна
проверка за съответствие с ал. 1, т. 1 и 4.
(6) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ издава разрешение за износ или прави
мотивиран отказ в срок до 7 дни от подаване
на заявлението.
(7) При извършване на митническ ите
процедури лечебното заведение представя
екземпляр от разрешението по ал. 6.“
15. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Внос на тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти и репродуктивни клетки от трети страни се извършва с
разрешение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
В разрешението се вписват:
1. пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, електронна поща,
код по указателя на Европейския съюз на
лечебните заведения за работа с тъкани и
интернет страница;
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2. седалище и адрес на управление на лечебното заведение;
3. наименование и номер на акта, по силата
на който лечебното заведение осъществява
лечебна дейност;
4. трите имена на лицето, представляващо
лечебното заведение;
5. държавата, която предоставя тъканите/
клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните клетки;
6. институцията, включително подизпълнителят/подизпълнителите, които предоставят
тъканите/клетките/репродуктивните клетки,
телефон, факс и електронна поща;
7. вид и количество на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/
репродуктивните клетки;
8. уникален идентификационен номер на
донора и уникален идентификационен номер
на реципиента; за тъкани/клетки/тъканнок лет ъчни а лог раф т п род у к т и – начин на
обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране; за репродуктивните
клетки – начин на вземане, съхраняване и
транспортиране;
9. описание на приложените документи
за тъканите/клетките/тъканно-клетъчните
а лог рафт прод у кти или репрод у ктивните
клетки, съдържащи данни за вирусологични,
серологични и микробиологични изследвания;
10. дали разрешението е еднократно, като
се попълват данните на реципиента и/или
многократно – за посочените видове тъкани/
клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти/
репродуктивни клетки и при дефинираните
обстоятелства – с възможност за отбелязване
на приложимото;
11. имена на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
подпис, дата и час, печат, както и дата и
час на предоставяне на тъканите/клетките/
тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните клетки;
12. имената на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните
клетки, телефон, факс и електронна поща;
13. условията, с които е обвързан вносът,
ако има такива;
14. държавите – членки на Европейския
съюз, в които ще се разпределят внесените
тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт
продукти, репродуктивни клетки, когато са
известни.
(2) Изискванията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите, клетките и
тъканно-клетъчните алографт продукти по
ал. 1, се определят с наредба на министъра
на здравеопазването.
(3) Внос на тъкани, клетки и тъканно-клетъчни алографт продукти от трети страни се
разрешава при следните условия:
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1. качеството на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти отговаря
на изискванията на наредбата по ал. 2;
2. тъканите, клетките и тъканно-клетъчните
алографт продукти са осигурени от институция, призната по установения в съответната
държава ред за осъществяване на този вид
дейност;
3. налице е доказан положителен ефект от
използването на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти, придобити
и обработени по методи и технологии, които
не се практикуват в държавите – членки на
Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, и в Конфедерация
Швейцария.
(4) Внос на репродуктивни клетки се разрешава при условията на ал. 3, т. 2.“
16. Създават се чл. 38а и 38б:
„Чл. 38а. (1) Внос на тъкани, клетки или
тъканно-клетъчни алографт продукти се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, което
има разрешение, издадено по реда на чл. 48,
ал. 3 от Закона за лечебните заведения или
лечебно заведение по чл. 13, ал. 2, което има
удостоверение, издадено по реда на чл. 40,
ал. 13 от Закона за лечебните заведения, в
които са включени дейности по присаждане
или съхранение на съответния вид тъкани
или клетки;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3, което
има удостоверение, издадено от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ за присаждане
или съхранение на съответния вид тъкани
или клетки и тази дейност е включена в съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от
Закона за лечебните заведения;
3. тъканна банка, която има разрешение,
издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона
за лечебните заведения, в което са включени
дейности по съхранение на съответния вид
тъкани или клетки.
(2) Внос на репродуктивни клетки се осъществява от:
1. лечебно заведение за болнична помощ
и тъканна банка, които имат разрешение,
издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона
за лечебните заведения, в което са включени дейности по асистирана репродукция,
осигуряване, използване или съхраняване на
съответния вид репродуктивни клетки;
2. лечебно заведение за извънболнична
помощ, регистрирано по реда на чл. 40, ал. 13
от Закона за лечебните заведения, в чието
удостоверение за регистрация са включени
дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на
съответния вид репродуктивни клетки;
3. лечебно заведение за болнична помощ
към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
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работи, Министерството на правосъдието и
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което има
удостоверение, издадено от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ за асистирана
репродукция, осигуряване, използване или
съхраняване на съответния вид репродуктивни клетки и тази дейност е включена в
съответния правилник по чл. 35, ал. 3, т. 2 от
Закона за лечебните заведения.
(3) За получаване на разрешение за внос на
тъкани, клетки, тъканно-клетъчни алографт
продукти или репродуктивни клетки ръководителят на лечебното заведение по ал. 1 и 2
подава заявление до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в което се вписват:
1. пълното наименование на лечебното
заведение, телефон, факс, електронна поща,
код по указателя на Европейския съюз на
лечебните заведения за работа с тъкани, интернет адрес, седалище и адрес на управление,
наименование и номер на акта, по силата
на който лечебното заведение осъществява
лечебна дейност;
2. трите имена на лицето, представляващо
лечебното заведение;
3. д ържава, инст и т у ци я, вк лючи телно
подизпълнителя/подизпълнителите, които
предоставят тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти/репродуктивни клетки,
телефон, факс и електронна поща;
4. име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс и електронна поща;
5. вид и количество на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/
репродуктивните клетки;
6. уникален идентификационен номер на
донора и уникален идентификационен номер на реципиента на тъкани и клетки; за
тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт
продукти – начин на обработка, преработка,
етикетиране, съхраняване и транспортиране; за
репродуктивните клетки – начин на вземане,
съхраняване и транспортиране;
7. описание на документи с данни за вирусологични, серологични и микробиологични
изследвания;
8. имена на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/тъканно-клетъчните алографт продукти/репродуктивните
клетки, телефон, факс и електронна поща;
9. условия, с които е обвързан вносът, когато има такива;
10. държави – членки на Европейския съюз,
в които ще се разпределят внесените тъкани,
клетки, тъканно-клетъчни алографт продукти,
репродуктивни клетки, когато са известни;
11. заявяване на желания начин за получаване на издадения индивидуален административен акт.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
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1. документи за съответствие с чл. 38,
ал. 3 и 4;
2. заверен по надлежен ред превод от
разрешението за дейност на доставчика от
трета страна;
3. копие от писмено споразумение с доставчика от третата страна относно спазване
на изискванията за качество и безопасност
на тъканите, клетките и тъканно-клетъчните
алографт продукти, предназначени за внос,
съгласно медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
4. информаци я за т ъканите, к летк ите,
тъканно-клетъчните алографт продукти или
репрод у ктивните к летк и, вк лючваща док у мен т и за ви русолог и ч н и, серолог и ч н и
и микробиологични изследвания, както и
информация за всеки етап от дейностите по
обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на тъканите, клетките
и тъканно-клетъчните алографт продукти и за
начина на тяхното извършване, а за репродуктивните клетки – информация за всеки етап
на вземане, съхраняване и транспортиране;
5. описание на критериите, използвани
за определяне и оценка на донора, и на информацията, предоставена на донора или на
лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3;
6. информация за центровете за извършване
на контрол, които доставчиците от третите
страни използват, и за изследванията, които
центровете извършват;
7. информация за методите, използвани
при преработването на тъканите и клетките,
включително за валидирането на процедурите
за преработване на тъкани и клетки;
8. описание на съоръженията, критичното оборудване, критичните материали и
критериит е, използвани за контрол на качеството и на околната среда, за всяка дейност,
извършвана от доставчика от третата страна;
9. информация относно условията за освобождаване на тъкани, клетки и тъканноклетъчни алографт продукти от доставчика
от третата страна;
10. данни за подизпълнителите на доставчика от третата страна – наименование, идентификационни данни, място на регистрация
и на дейност и описание на извършваните от
подизпълнителите дейности;
11. списък на видовете тъкани, клетки и
тъканно-клетъчни алографт продукти и информация за дейностите по даряване, доставяне,
контрол, преработване или съхраняване, които
се извършват преди вноса от доставчика от
третата страна или от негов подизпълнител,
както и на държавите, в които се извършват;
12. списък на видовете тъкани, клетки и
тъканно-клетъчни алографт продукти и информация за дейностите по даряване, доставяне,
контрол, преработване или съхраняване, ко-
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ито ще се извършват след вноса от лечебното
заведение;
13. списък на стандартните оперативни
процедури на лечебното заведение, свързани
с вноса, включително относно прилагането
на Единния европейски код, получаването и
съхранението на внесените тъкани и клетки,
управлението на нежеланите инциденти и
реакции и проследимостта на тъканите и
клетките от донора до реципиента;
14. длъжностна характеристика на отговорното лице по чл. 15г, ал. 1;
15. копие на първичния етикет на тъканите,
клетките и тъканно-клетъчните алографт продукти, етикета при преопаковането, етикета
на външната опаковка и на транспортните
контейнери;
16. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 при внос на тъкани от жив
донор;
17. обобщение на резултатите от последната
инспекция на доставчика от третата страна,
извършена от съответния компетентен орган от
третата страна, включително датата и вида на
инспекцията и основните заключения от нея.
(5) При еднократен внос към заявлението се
прилагат документите по ал. 4, т. 11, 12 и 16.
(6) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ разглежда заявлението и приложените
към него документи и издава разрешение за
внос или прави мотивиран отказ в срок до
7 дни от подаването на заявлението.
(7) При извършването на митническите
процедури лечебното заведение представя
екземпляр от разрешението по ал. 6.
(8) Изискванията на чл. 38 и този член
не се прилагат при внос на тъкани, клетки,
тъканно-клетъчни алографт продукти и репродуктивни клетки при неотложна необходимост.
(9) В случаите по ал. 8 тъканите, клетките, тъканно-клетъчните алографт продукти
и репродуктивните клетки се осигуряват от
лечебното заведение по ал. 1 и 2, което ги
регистрира и уведомява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за осигуряване на
тяхната проследимост.
Чл. 38б. (1) Митническите органи уведомяват незабавно изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
за всеки случай на установено нарушение при
внос, износ и обмен на органи, както и при внос
и износ на тъкани, клетки, тъканно-клетъчни
алографт продукти и репродуктивни клетки,
съгласно правомощията им по чл. 43, ал. 2,
както и съгласно правомощията по чл. 229б
от Закона за здравето.
(2) Задържаните от митническите органи
човешки органи, тъкани, клетки и тъканноклетъчни алографт продукти, предназначени
за трансплантация, и репродуктивни клетки,
предназначени за асистирана репродукция,
се предават за съхранение под карантина и
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последващо унищожаване от лечебно заведение, посочено от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
за което се съставя предавателно-приемателен
протокол, съдържащ информация за вида, количеството и уникалните идентификационни
номера на донора и реципиента.“
17. В чл. 39а, ал. 4 думата „годишно“ се
заменя с „на две години“.
18. В чл. 41, ал. 1 думите „тъкани и клетки
и обмен на органи“ се заменят с „тъкани и
клетки, внос на тъканно-клетъчен алографт
продукт и обмен на органи“.
19. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 14 се изменя така:
„14. „Тъканно-клетъчен алографт продукт“ е
продукт, получен от обработка или преработка
на тъкани и клетки от човешки произход.“;
бб) създават се т. 44 – 49:
„44. „Кръстосано донорство“ е дейност
по трансплантация, при която са изпълнени
едновременно следните условия:
а) едно лице – първи донор, желае да
стане ж ив донор на орган на конкретен
пациент – първи реципиент, при наличие
на условията на чл. 26, ал. 1 или ал. 2, т. 1,
2 или 4, но първият донор е биологически
несъвместим с първия реципиент съгласно
критериите, определени в наредбите по чл. 4,
ал. 1 и чл. 33;
б) едно лице – втори донор, желае да стане
жив донор на орган или тъкан на конкретен
пациент – втори реципиент, при на личие
на условията на чл. 26, ал. 1 или ал. 2, т. 1,
2 или 4, но вторият донор е биологически
несъвместим с втория реципиент съгласно
критериите, определени в наредбите по чл. 4,
ал. 1 и чл. 33;
в) първият донор е биологически съвместим с втория реципиент, а вторият донор е
биологически съвместим с първия реципиент.
45. „Държава – членка на изпращане“ е
държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, и
Конфедерация Швейцария, от която се осигуряват органи, които са предмет на обмен,
за извършване на трансплантация.
46. „Държава – членка на полу чаване“
е държава – членка на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство,
и Конфедерация Швейцария, в която се изпращат органите, които са предмет на обмен,
предназначени за трансплантация.
47. „Еднократен внос“ е вносът на специфичен вид тъкани, клетки или тъканно-клетъчни алографт продукти за лично ползване
от даден реципиент или реципиенти, известни
на извършващото внос лечебно заведение и на
доставчика от третата страна преди извършването на вноса. Такъв внос на специфичен
ви д т ъкани, к лет к и и т ъканно -к лет ъчни
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алографт продукти не се извършва повече
от веднъж за даден реципиент. Внос от един
и същ доставчик от трета страна, който се
извършва редовно или се повтаря, не се счита
за „еднократен внос“.
48. „Спешна ситуация“ е възникване на
обстоятелства, които застрашават качеството
на трансплантацията и безопасността на живия донор и реципиента и които увеличават
времето на студената исхемия на органа над
препоръчителното.
49. „Неотложна необходимост“ е непредвидена ситуация, в която няма друго решение
освен спешен внос на тъкани и клетки от трета
страна за незабавно използване при конкретен реципиент или конкретни реципиенти,
чието здраве би било сериозно застрашено
без такъв внос.“;
б) в § 1а накрая се добавя „и Директива
2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври
2012 г. за установяване на информационните
процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за
трансплантация (ОВ, L 275/27 от 10 октомври
2012 г.), както и на Директива (ЕС) 2015/566
на Комисията от 8 април 2015 г. за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение
на процедурите за контрол на спазването на
еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (ОВ,
L 93/56 от 9 април 2015 г.)“.
§ 38. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 23, който влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 4 юни 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4321

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2019 г. –
31 декември 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Съвета
за електронни медии за периода 1 януари
2019 г. – 31 декември 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 11 юни 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4433
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РЕШЕНИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за
Българската телеграфна агенция

УКАЗ № 105

по Отчета за дейност та на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов
отчет за 2019 г.

РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов
отчет за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 11 юни 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4434

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен отчет за дейността
на Комисията за защита на личните данни
за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на
личните данни
РЕШИ:
Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 11 юни 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4435

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за
Българската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 12 юни 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4460

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Бойко Василев Коцев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Узбекистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 юни 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4356

УКАЗ № 106
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Атанас Василев Кръстин – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Узбекистан
със седалище в Москва, Руската федерация.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 юни 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4357

УКАЗ № 112
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Атанас Димитров
Щерев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги за
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развитието на медицинската наука и образование в Република България.
Издаден в София на 5 юни 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4421

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 70 на Министерския съвет от 2020 г. за
осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България,
във веригите от магазини, представляващи
търговски обекти (обн., ДВ, бр. 37 от 2020 г.;
изм., бр. 40 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от българско сурово
мляко“ се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) В търговските обекти по чл. 1,
ал. 1 се предлагат мляко и млечни продукти,
които са произведени:
1. от 100 % сурово мляко, добито от животни, отглеждани в животновъдни обекти,
регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност; при производството на кисело мляко е допустимо спазване
на изискванията, заложени в утвърдената от
производителя технологична документация,
относно допълнителните суровини, и
2. в предприятията от група 12, секция IX
от Националния електронен регистър на Българската агенция по безопасност на храните на
обектите за производство и търговия на едро
и дребно с храни от животински и неживотински произход, при спазване на изискванията
за производство.
(2) Изискванията за производство по ал. 1
се прилагат за следните продукти:
1. кисело мляко и йогурт (включително
айрян и млечнокисели напитки) с изключение
на плодови, ароматизирани с ядки или концентрирани млечнокисели продукти, напитки
и млечни десерти;
2. заквасена сметана;
3. пастьоризирано прясно мляко (ниско- и
високотемпературно и UHT) с изключение на
биосертифицирано UHT;
4. бели саламурени сирена (включително
вакуум опаковани);
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5. цедено мляко, катък;
6. кашкавал;
7. извара;
8. кефир.
(3) Размерът на заетата площ за излагане
на всеки един от продуктите по ал. 2, т. 1 – 8,
сумиран с площта за излагане на съответния
продукт, произведен от регионални производители, следва да заема не по-малко от 90 на сто
от цялата площ за излагане, отредена за този
вид продукт в търговски обект по чл. 1, ал. 1.“
§ 3. Създава се чл. 3:
„Чл. 3. Заплащането на закупените продукти
по чл. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от производителя на търговеца и след
представяне и приемане от страна на търговеца
на съответната фактура за доставка.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 375 000 лв. за
увеличаване капитала на „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ ЕАД.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите и по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4461
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 36 315 лв. за изплащане на
стипендии на учениците от общинските и частните училища и на учениците от държавните
училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 28 215 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 8100 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 8100 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
(2) Със сумата 9450 лв. да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „295 110“ се заменя
с „293 490“.
2. В чл. 1, ал. 2, т. 1 числото „197 235“ се
заменя със „195 615“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1:
а) на реда за община Троян в колона 3
числото „2 295“ се заменя с „675“ и в колона 5
числото „2 295“ се заменя с „675“;
б) на ред „Общо:“ в колона 3 числото „186 705“
се заменя със „185 085“ и в колона 5 числото
„197 235“ се заменя със „195 615“.
§ 2. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за
публичните финанси и чл. 2 от Постановление
№ 50 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2020 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии
на ученици по раздел ІІ от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.
Община

Област

Средства за стипендии на уче- Средства за стипендии на
ници от общински училища ученици от частни училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Бургас

Бургас

2 970

2 970

Варна

Варна

12 150

12 150

Габрово

Габрово

1 485

1 485

Ардино

Кърджали

1 215

1 215
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Област

Пловдив

Пловдив

Столична

София-град

Казанлък

Стара Загора

Тополовград

Хасково
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Средства за стипендии на уче- Средства за стипендии на
ници от общински училища ученици от частни училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо:

1 485

1 485
1 485

3 510

1 485
3 510

3 915
26 730

Общо
(в лв.)

3 915
1 485

28 215
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г. в размер 5 000 000 лв. за финансова
подкрепа на програми и проекти на частни
културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в
условията на извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2020 г., както следва:
1. по „Политика в областта на създаване
и популяризиране на съвременно изкуство в
страната и в чужбина и достъп до качествено
художествено образование“:
а) бюджетна програма „Национален фонд
„Култура“ – с 2 200 000 лв.;
б) бюджетна програма „Сценични изкуства“ – с 2 300 000 лв.;
2. по „Политика в областта на опазване
на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и
представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ – с 500 000 лв.
Чл. 3. По бюджета на Министерството на
културата за 2020 г.:
1. по „Политика в областта на създаване
и популяризиране на съвременно изкуство в
страната и в чужбина и достъп до качествено
художествено образование“:
а) бюджетна програма „Национален фонд
„Култура“ да се създаде администриран разходен параграф „Субсидии за програми и
проекти за подпомагане на частни културни

организации и дейци на културата и изкуството,
упражняващи свободни професии“ в размер
на сумата по чл. 2, т. 1, буква „а“;
б) бюджетна програма „Сценични изкуства“ да се създаде администриран разходен
параграф „Субсидии за програми и проекти
в областта на съвременните сценични изкуства за подпомагане на частни културни
организации“ в размер на сумата по чл. 2,
т. 1, буква „б“;
2. по „Политика в областта на опазване
на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и
представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“, да се създаде
администриран разходен параграф „Субсидии
за програми и проекти в областта на визуалните изкуства за подпомагане на частни
културни организации и дейци на културата и
изкуството, упражняващи свободни професии“
в размер на сумата по чл. 2, т. 2.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 5. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4463
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 след думата „информацията“ се поставя запетая и думите „финансов
контрольор“ се заменят с „финансов контрольор и служител по мрежова и информационна
сигурност“.
§ 2. Наименованието на раздел III от глава
трета се изменя така:
„Служител по сигурността на информацията. Финансов контрольор. Служител по
мрежова и информационна сигурност“.
§ 3. В раздел III на глава трета се създава
чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение
на изпълнителния директор.
(2) В изпълнение на задачите, възложени
му със Закона за киберсигурността и Закона
за електронното управление и с подзаконовите нормативни актове по прилагането им,
служителят по мрежова и информационна
сигурност:
1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна
сигурност, и целите, заложени в политиката
на Агенцията;
2. участва в изготвянето, поддържането и
развитието на политиките за мрежова и информационна сигурност и документираната
информация;
3. участва в поддържането и развитието
на Системата за управление на сигурността
на информацията съгласно международния
стандарт ISO 27001;
4. консултира ръководството на Агенцията
във връзка с информационната сигурност; периодично (не по-малко от веднъж в годината)
изготвя доклади за състоянието на мрежовата
и информационната сигурност в Агенцията и
ги представя на изпълнителния директор на
Агенцията;
6. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
7. поддържа връзки с други администрации,
организации и експерти, работещи в областта
на информационната сигурност;
8. следи за акуратното водене на регистъра
на инцидентите и организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната
сигурност, за откриване на причините за тях и
предприемане на мерки за отстраняването им;
9. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
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предлага адекватни мерки за противодействието им;
10. предлага санкции за лицата, нарушили
мерките за мрежовата и информационната
сигурност;
11. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи
мрежовата и информационната сигурност.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „както и контрола за срочното изпълнение на задачите“ и запетаята
пред тях се заличават.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. организира дейностите по набирането
и подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в Агенцията; изготвя актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения;
изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания; води и съхранява
служебните и трудовите досиета; организира
и подпомага прилагането на процедури за
оценяване и израстване в кариерата на служителите, организира обучението и повишаване
на професионалната квалификация; извършва
дейностите по осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд съгласно нормативните актове;“.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. администрира разходите, извършвани
от Агенцията, и изготвя финансови отчети и
анализи;“.
5. Точка 12 се отменя.
6. Точка 13 се отменя.
7. Точка 17 се отменя.
8. В т. 18 думите „създава и“ се заличават.
9. В т. 19 думите „организира и“ се заличават.
10. В т. 21 думите „и организира сключването на договори с външни изпълнители“ се
заличават.
11. Точка 23 се отменя.
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Кадастрална и
специализирани карти“, дирекция „Геодезия
и картография“, дирекция „Информационни
технологии и пространствени данни“ и служби
по геодезия, картография и кадастър.“
§ 6. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координацията и контрола
на дейностите в областта на кадастъра;
2. разрабо т ва д ъ л г осрочна и г одиш на
програма по чл. 94, ал. 2 от ЗКИР и изготвя
отчетите за изпълнението им;
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3. изготвя анализи, отчети, статистически
справки, становища и отговори на постъпили
въпроси в областта на кадастъра и относно
дейността по създаване, поддържане и контрол
на специализираните карти и регистри на
обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;
4. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на кадастъра и
на специализираните карти и регистри, разработва методически указания по прилагането
им и съгласува проекти на нормативни актове
в областта на кадастъра, изготвени от други
ведомства;
5. подпомага планирането на дейността на
Агенцията по създаване на кадастралната карта
и кадастралните регистри, специализираните
карти по ЗУЧК и специализираните карти за
устройствено планиране;
6. подпомага и контролира провеждането на
процедурите по създаването на кадастралната
карта и кадастралните регистри, на специализираните карти на обектите по чл. 6, ал. 4 и
5 от ЗУЧК и на специализираните карти за
устройствено планиране;
7. изготвя технически задания и прави
предложения за възлагане на обществени поръчки за изработване на кадастралната карта
и кадастралните регистри и на специализирани
карти по ЗУЧК;
8. осъществява приемането, регистрирането,
обработването и съхраняването на кадастрални
и специализирани данни, включително поддържането в актуално състояние на специализираните карти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;
9. осъществява контрол върху сключените
договори за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва отчет
за тяхното изпълнение;
10. изготвя отговори на жалби, предложения
и сигнали на физически и юридически лица по
въпроси, свързани с дейностите по създаване
и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираната
карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4
и 5 от ЗУЧК;
11. подпомага СГКК при административното обслужване, като предоставя кадастрална
информация за територията на страната;“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Дирекция „Геодезия и картография“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията и
картографията;
2. разработва дългосрочна програма и
стратегия за развитието на дейностите по
геодезията и картографията;
3. изготвя анализи, отчети, становища и
отговори на постъпили въпроси в областта
на геодезията и картографията;
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4. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на геодезията
и картографията, разработва методически
указания по прилагането им и съгласува
проекти на нормативни актове в областта
на геодезията и картографията, изготвени от
други ведомства;
5. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически
и картографски дейности;
6. изготвя технически задания и прави
предложения за възлагане на обществени
поръчки за възлагане изработването на геодезическите мрежи с местно предназначение,
работната геодезическа основа, държавната
нивелачна мрежа и мрежата от мареографни
станции, държавната гравиметрична мрежа и
едромащабната топографска карта;
7. ръководи методически и координира
службите по геодезия, картография и кадастър
при изпълнението и приемането на геодезически и картографски дейности;
8. организира и поддържа дейността на
Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването
с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;
9. администрира и поддържа базите данни
с геодезическа, кадастрална и специализирана
информация в създадения електронен архив
на Геокартфонда и извършва мониторинг за
функционирането на специализираната информационна система;
10. води регистър на географските имена
в Република България, установява транскрипцията и правописа им и въвеждането на
техните стандартизирани форми за нуждите
на топографията, картографията, кадастъра,
средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;
11. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори
за извършване на геодезически дейности и
изработване на картографски материали и
данни и изработва отчет за тяхното изпълнение;
12. организира и контролира дейността по
вписване и заличаване в регистрите на правоспособните лица;
13. извършва планови и извънпланови проверки на административните звена относно
изпълнението на приложимите за дейността
на Агенцията нормативни актове и указания;
14. извършва други проверки по конкретни
въпроси и случаи, възложени със заповед на
изпълнителния директор на Агенцията, включително относно предоставянето или отказа
за предоставяне на административни услуги;
15. анализира практиката по прилагането
на нормативните актове по геодезия, картография и кадастър от административните
звена на Агенцията и при необходимост прави
предложения за тяхното изменение;
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16. анализира причините за констатирани
нарушения, установени при извършване на
проверки, и предлага мерки за тяхното бъдещо
предотвратяване;
17. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на Агенцията;
18. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Агенцията;
19. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически
лица по въпроси, отнасящи се до дейността
на Агенцията;
20. участва в приемането на материалите
и данните, получени в процеса на картографиране на сеизмичния риск.“
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координацията и контрола
на дейностите в областта на специализираните
информационни системи и на информационната система на кадастъра;
2. поддържа базите данни с кадастрална
и специализирана информация в работно и
актуално състояние и извършва мониторинг
на функционирането им;
3. администрира дейността по даване право
на достъп на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на Агенцията и защитава информацията
от неоторизиран достъп;
4. организира и координира интеграцията
на нови информационни и геоинформационни
системи и разширяването на функционалността
на съществуващите;
5. организира и координира дейностите
по осигуряване на взаимодействие на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и
организации;
6. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на информационните системи и електронното управление
и съгласува проекти на нормативни актове,
изготвени от други ведомства;
7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със
специализирани информационни и геоинформационни системи;
8. планира, организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията
с оборудване, свързано с информационни и
комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги,
придобиване, разработване и поддръжка на
информационни и комуникационни системи;
9. поддържа информация за служебни регистри на потребителите, на компютърната и
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периферната техника, на комуникационното
оборудване на Агенцията, на използваните
софт уерни прод у кти и информационните
системи и услуги;
10. координира дейностите, свързани с
осъществяване на електронното управление
в Агенцията;
11. организира и контролира изграждането и
поддържането на инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите
на Агенцията съгласно Закона за достъп до
пространствени данни и Директива 2007/2/
EО на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност
(INSPIRE) (Директива 2007/2/EО);
12. организира и контролира създаването
на метаданни с определено съдържание за
масивите от пространствени данни и услуги,
попадащи в приложното поле на Директива
2007/2/EО;
13. организира и контролира осигуряването
на оперативна съвместимост и хармонизация
на масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги;
14. организира и контролира изграждането
и поддържането на мрежа от услуги (мрежови
услуги), свързани с масивите от и услугите за
пространствени данни, за които са създадени
метаданни;
15. осъществява комуникацията с европейските институции относно изпълнението на
Директива 2007/2/EО;
16. организира поддръжката на информационно-комуникационната среда и на специализирани информационни и геоинформационни
системи на Агенцията;
17. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията и
предлага насоки за развитието им;
18. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори
за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и
изработва отчет за тяхното изпълнение;
19. подпомага провеждането на процедури
по ЗОП, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на информационни системи,
информационно-комуникационната среда и
електронни услуги;
20. участва в управлението и внедряването
на политиките за мрежова и информационна
сигурност.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „кадастър“ се добавя
„по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
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„2. контролира и приема кадастралната
карта и кадастралните регистри и специализираните карти и регистри;“
б) точка 4 се отменя;
в) точка 8 се отменя;
г) точка 11 се отменя.
§ 10. Глава шеста „Финансиране дейността
на Агенцията“ с чл. 29 се отменя.
§ 11. Приложението към чл. 6, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на служителите в Агенцията по
геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството – 417 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на
информацията
Финансов контрольор
Служител по мрежова и информационна
сигурност
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно и
финансово обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Кадастрална и специализирани
карти“
дирекция „Геодезия и картография“
дирекция „Информационни технологии и
пространствени данни“
служби по геодезия, картография и
кадастър

1
1
1
1
1
33

33
379

15
15
15
334“

Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4464

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет
с Постановление № 208 на Министерския
съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.;
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изм. и доп., бр. 3, 23 и 74 от 2019 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 1 числото „16“ се заменя
със „17“.
2. В чл. 31 се създават т. 7 и 8:
„7. организира и осъществява вписването
на данни в Регистъра на информационните
ресурси;
8. осъществява общата организация по
управление и използване на удостоверенията
за електронен подпис.“
3. В чл. 32:
а) в основния текст числото „8“ се заменя
с „9“;
б) създава се т. 10:
„10. дирекция „Национален координационен
център“.“
4. В раздел VІІІ се създава чл. 41а:
„Чл. 41а. Дирекция „Национален координационен център“:
1. осъществява оперативно дежурство, като
оперативно събира и обработва информация,
свързана с компонентите на околната среда,
както и факторите, които замърсяват или
увреждат околната среда;
2. осъществява наблюдение на информации,
свързани с компонентите на околната среда,
както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, когато е необходимо;
3. изгражда и поддържа комуникационноинформационна инфраструктура, осигуряваща достъп до необходимите информационни
ресурси;
4. събира информация, постъпваща от
информационни системи и системи за видеонаблюдение;
5. предоставя периодична информация на
министъра на околната среда и водите;
6. осъществява обмен на информация на
оперативно ниво с други органи на власт и
администрации, свързана с компонентите на
околната среда;
7. събира и предоставя информация на специализираните дирекции съобразно функционалните им компетентности за подпомагане
дейността на министъра на околната среда и
водите;
8. предоставя информация на компетентните дирекции за сигнали за нарушения на
екологичното законодателство.“
5. В приложение № 1 към чл. 16, ал. 2:
а) на ред „Численост на персонала в администрацията на Министерството на околната
среда и водите“ числото „415“ се заменя с „417“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„85“ се заменя с „86“;
в) на ред „Стопанска дейност и човешки
ресурси“ числото „17“ се заменя с „16“;
г) на ред „дирекция Информационно обслужване“ числото „6“ се заменя с „8“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „301“ се заменя с „302“;
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е) на ред „дирекция „Политики по околната
среда и координация на контролната дейност“
числото „12“ се заменя с „11“;
ж) на ред „дирекция „Национална служба
за защита на природата“ числото „34“ се заменя с „32“;
з) на ред „дирекция „Екологична оценка,
оценка на въздействието върху околна среда
и предотвратяване на замърсяването“ числото
„25“ се заменя с „24“;
и) на ред „Политики по изменение на климата“ числото „12“ се заменя с „11“;
к) на ред „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ числото „24“ се заменя с „23“;
л) на ред „Управление на водите“ числото
„31“ се заменя с „28“;
м) на ред „Координация на въпросите на
Европейския съюз и международното сътрудничество“ числото „29“ се заменя с „28“;
н) след ред „Координация на въпросите на
Европейския съюз и международното сътрудничество – 28“ се създава нов ред:
„дирекция „Национален координационен
център“ – 11.“
§ 2. В Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на околната
среда и водите (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 23 от 2019 г.) в т. 2 от приложението
към чл. 2, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В буква „н“ числото „46“ се заменя със „75“.
2. В буква „п“ числото „25“ се заменя с „23“.
3. Буква „р“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4465

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на Съвета за
административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г.,
бр. 101 от 2012 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г.,
бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от 2015 г.,
бр. 63 от 2017 г. и бр. 1 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) По п ред ложение на п редседат ел я
съветът може да провежда заседания и дистанционно.“
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§ 2. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение
второ: „В случаите, когато заседанието се
провежда дистанционно, се осигурява пряко
и виртуално участие на членовете на съвета
при спазване на изискванията за кворум.“
§ 3. В чл. 12а:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) По предложение на председателя бордът може да провежда заседания и дистанционно, като се осигурява пряко и виртуално
участие на членовете на борда.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 16:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заседанията може да се записват с
електронна аудиотехника.“
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„Протокол се изготвя и в случаите на заседание, проведено дистанционно.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4466

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Протокол за изменение на Договора между
Република България и Руската федерация за
социална сигурност от 27 февруари 2009 г.,
подписан на 4 март 2019 г. в София
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 3 юли 2019 г. – ДВ, бр. 56
от 2019 г. В сила от 20 юни 2020 г.)
Република България и Руската федерация (наричани по-долу „Договарящите се
страни“),
водени от желанието да усъвършенстват
системите за реализиране на придобитите
от гражданите на Договарящите се страни
пенсионни права,
а също така, позовавайки се на член 25,
т оч к а 2 о т Дог ов о ра меж д у Реп у б л и к а
България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г. (наричан
по-долу „Договора“),
се споразумяха за следното:
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Член 1
В Договора се правят следните изменения:
1) в член 1, точка 1 подточки 1.7 и 1.8 се
изменят така:
„1.7 „осигурителен стаж“ – период, зачитан като такъв съгласно законодателството
на всяка Договаряща се страна;“;
„1.8 „пенсии и обезщетения“ – парични
плащания, посочени в член 2 на този Договор, включително всичките им увеличения
и добавки към тях, предвидени в законодателството на Договарящите се страни.“;
2) в член 2 точка 1 се изменя така:
„1. Този Договор се отнася до:
за Република България относно:
1) обезщетения за временна неработоспособност;
2) обезщетения за майчинство;
3) семейни помощи за деца;
4) пенсии за инвалидност поради трудова
злополука или професионална болест;
5) пенсии за осигурителен стаж и възраст
и за инвалидност поради общо заболяване;
6) наследствени пенсии;
7) пенсии, несвързани с трудова дейност
(пенсия за военна инвалидност, пенсия за
гражданска инвалидност, социална пенсия
за старост, социална пенсия за инвалидност,
персонална пенсия);
8) помощ при смърт;
за Руската федерация относно:
1) обезщетения за временна нетрудоспособност;
2) обезщетения за майчинство и обезщетение за семейства с деца;
3) обезщетения за погребение;
4) осигурителни пенсии за старост, осиг у ри т ел н и пенси и за и н ва л и д но с т, о сиг у рителни наследствени пенсии, както и
фиксирани плащания към осигурителната
пенсия, повишаване и/или увеличаване на
фиксирани плащания към осигурителната
пенсия и допълнителни плащания към осигурителната пенсия;
5) пенсии, плащани в рамките на натрупващата пенсионна система, и други плащания
за сметка на пенсионни спестявания;
6) социални пенсии;
7) плащания на осигуреното лице вследствие на трудова злополука и професионална болест или на членове на семейството
в случай на смърт на осигуреното лице по
тези причини.“;
3) член 5 се изменя така:
„Член 5
1. По желание на лицата, посочени в член 3
на този Договор, сумите на отпуснатите пенсии и/или плащания за трудова злополука
и/или професионална болест могат да им
бъдат изплащани на територията на Договарящата се страна, която ги е отпуснала,
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или се превеждат на територията на другата
Договаряща се страна по реда, определен в
споразумението по член 16 от този Договор.
2. При промяна на местоживеенето на
л и це т о, на кое т о е о т п усната пенси я (с
изключение на пенсиите, несвързани с трудова дейност, в Република България и на
социалната пенсия в Руската федерация), и/
или плащания за трудова злополука и/или
професионална болест, от територията на
едната Договаряща се страна на територията
на другата Договаряща се страна изплащането
им продължава да извършва Договарящата
се страна, която ги е отпуснала.
3. При п ром яна на пост оянно т о местоживеене на лицето в трета държава изплащането на отпуснатата пенсия по негов
избор се осъществява по реда, определен в
споразумението по член 16 на този Договор:
За Република България – на нейната територия или се изплаща на територията на
Руската федерация, или на територията на
трета държава, с която Република България
има сключен международен договор, чиито
разпоредби предвиждат това.
За Руската федерация – на нейната територия или се изплаща на територията на
Република България.
4. При промяна на постоянното местоживеене на лицето в трета държава плащанията в случай на трудова злополука и
(или) професионална болест по негов избор
се осъществява:
За Република България – на нейната територия или се изплаща на територията на
Руската федерация, или на територията на
трета държава, с която Република България
има сключен международен договор, чиито
разпоредби предвиждат това.
За Руската федерация – на нейната територия или се изплаща на територията на
Република България, или на територията на
трета държава.
5. Разпоредбите на точки 2 и 3 от този
член не се отнасят за изплащането на пенсии,
правото и размера на които са обусловени
от местоживеенето на лицата, посочени в
член 3 от този Договор, на територията на
Договарящата се страна, която ги изплаща.“;
4) в член 6:
точка 1 се изменя така:
„1. Осигурените лица, спрямо които се
прилага този Договор, се подчиняват изключително на законодателството на тази
Договаряща се страна, на територията на
която: за Република България са наети лица
или са самоосигуряващи се, а за Руската
федерация – извършват трудова и/или друга
дейност.“;
в точка 2 се правят следните изменения
и допълнения:
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а) подточка 2.2 се допълва с абзац със
следното съдържание:
„разпоредбите на тази подточка се прилагат и към осигурените лица, които извършват
за Република България дейност като самоосигуряващи се, а за Руската федерация друг
вид дейност;“;
б) създава се подточка 2.6 със следното
съдържание:
„2.6 по отношение на осигурените лица
от едната Договаряща се страна, които за
Република България са наети лица, а за Руската федерация извършват трудова дейност,
и които не са командировани на работа във
филиал или постоянно представителство на
организация, намиращи се на територията
на другата Договаряща се страна, се прилага законодателството на тази Договаряща
се страна, на чиято територия се намира
филиалът или представителството на организацията.“;
5) в член 8 думата „(трудов)“ се заличава;
6) член 10 се изменя така:
„Член 10
1. Вся к а о т Дог оваря щ и т е с е с т ра н и
определя правото на пенсия на основание
оси г у ри т ел н и я с та ж , п ри доби т с ъгласно
нейното законодателство. Пенсия се отпуска
при условията и по реда, определен от законодателството на Договарящата се страна,
която отпуска пенсията, ако друго не се
предвижда в този Договор.
2. При определяне на правото на пенсия
по законодателството на Руската федерация
се взема предвид осигурителният стаж, придобит съгласно нейното законодателство,
както и на територията на бившата Руска
съветска федеративна социалистическа република. Осигурителният стаж, придобит на
територията на другите бивши републики
от Съюза на съветските социалистически
републики, не се взема предвид.
3. Ако продължителността на осигурителния стаж, придобит по законодателството на
Договарящата се страна, която отпуска пенсията, изискуем за правото на такава пенсия,
е недостатъчен, се взема предвид осигурителният стаж, придобит по законодателството
на другата Договаряща се страна, както и
на трета държава, с която Договарящата се
страна, отпускаща пенсията, има сключен
международен договор за социална сигурност
(пенсионно осигуряване), при условие че тези
периоди на осигурителен стаж не съвпадат
по време на придобиване.
4. В Руската федерация при определяне
правото на пенсия съгласно точки 2 и 3 на
този член размерът на индивидуалния пенсионен коефициент се определя за периода
на осигурителния стаж, придобит на нейната
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територия, както и на територията на бившата
Руска съветска федеративна социалистическа
република.
В случай че правото на пенсия поради
липсата на изискуемия размер на индивид уа лни я пенсионен коефициен т съгласно
законодателството на Руската федерация не
се придобива, се прилага размерът на индивидуалния пенсионен коефициент, равен
на единица за една година осиг у рителен
стаж, придобит на територията на Република
България, както и на територията на трети
държави, с които Руската федерация има
сключен международен договор за социална
сигурност. При това един месец осигурителен стаж представлява 1/12 част от коефициента за пълна календарна година, а един
ден – 1/360 част от коефициента за пълна
календарна година.
5. Ако общата продължителност на осигурителния стаж, придобит по законодателството на едната Договаряща се страна, е
по-малка от пълни дванадесет месеца и с този
осигурителен стаж не се придобива право на
пенсия, то тогава тази Договаряща се страна
не отпуска пенсия за него, с изключение на
случаите, когато с тази продължителност
на осигурителния стаж се придобива право
на пенсия.
6. Ако законодателството на едната Договаряща се страна предвижда отпускане
на пенсии за период от осигурителен стаж в
определена професия или при извършване на
определена дейност, тези периоди се зачитат
от другата Договаряща се страна за преценка
на правото на пенсия при обичайни условия.
7. Отпускането и изплащането на пенсия
в съответствие със законодателството на
едната Договаряща се страна не влияе на
правото на осигуреното лице за едновременно
отпускане и изплащане на такъв или друг
вид пенсия съгласно законодателството на
другата Договаряща се страна, ако друго не
е предвидено в този Договор.
8. В Руската федерация при определяне
на правото на пенсия и на нейния размер,
които зависят от броя на членовете на семейството, се вземат предвид членовете на
семейството, родени и/или отгледани на
територията на Руската федерация, както и
на територията на бившата Руска съветска
федеративна социалистическа република.“;
7) член 11 се изменя така:
„Член 11
1. Всяка Договаряща се страна определя
размера на пенсиите, съответстващ на нейния
осигурителен стаж, а за Република България – и на осигурителния доход за времето
на този стаж, в съответствие с разпоредбите
на своето законодателство, ако друго не е
предвидено в този Договор.
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2. При изчисляване на размера на пенсията
по законодателството на Руската федерация
се зачита осигурителният стаж, придобит в
съответствие с нейното законодателство и
на територията на бившата Руска съветска
федеративна социа листическа реп ублика.
Периодите на осигурителен стаж, придобит
на територията на други бивши републики
от Съюза на съветските социалистически
републики, както и на трети държави, не
се зачитат.
3. Размерът на фиксираните плащания към
осигурителната пенсия, както и размерът на
увеличаване на фиксираните плащания към
осиг у рителната пенсия и на увеличеното
повишаване на фиксираните плащания към
осигурителната пенсия се определят пропорционално на съотношението на фактическата
продължителност на осигурителния стаж,
придобит на територията на Руската федерация и на територията на бившата Руска съветска федеративна социалистическа република, към изискуемата продължителност на
осигурителния стаж за определяне на правото
на осигурителна пенсия в съответствие със
законодателството на Руската федерация.
4. При определяне на социалните (федерални и регионални) добавки към осигурителната пенсия в Руската федерация се вземат
предвид пенсиите, отпуснати в Република
България.“;
8) член 12 се изменя така:
„Член 12
Пенси и т е, несвърза н и с т ру дова дейност в Република България, и социалните
пенсии в Руската федерация, за Република
България – с изк лючение на пенсиите за
гражданска инвалидност и пенсиите за военна инвалидност, се определят и изплащат
в съответствие със законодателството на
Договарящата се страна, на територията на
която лицето живее, при условие че не получава пенсия съгласно законодателството
на другата Договаряща се страна.“;
9) създава се член 121:
„Член 121
В Руската федераци я определ янето на
правото за получаване на натрупваща пенсия
и плащания за сметка на средства от пенсионни спестявания, както и определянето
на техните размер и изплащането им, се
осъществява в съответствие със законодателството на Руската федерация.“;
10) създава се член 201:
„Член 201
1. Компетентната институция на едната
Договаряща се страна, изплатила пенсия
(обезщетение) в размер, превишаващ полагащия се на осигуреното лице размер на
пенсията (обезщетението), може да поиска
от компетентната инстит у ци я на дру гата
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Договаряща се страна да приспадне по реда,
определен в нейното законодателство, надплатената сума от пенсията (обезщетението)
на осигуреното лице.
2. Удържаните през платежния период
суми от пенсии се прехвърлят за сметка
на средствата за изплащане на пенсии през
следващия платежен период.“;
11) член 23 се изменя така:
„Член 23
1. Пенсиите, отпуснати до влизането в сила
на този Договор, се преразглеждат съгласно
разпоредбите на този Договор на основание
на заявлението, посочено в член 19, точка 1
от този Договор, от първо число на месеца,
следващ месеца на неговото подаване, но не
по-рано от деня на влизане в сила на този
Договор. При това общият размер на пенсиите, отпуснати от всяка от Договарящите
се страни към тази дата, не може да бъде
по-нисък от размера на пенсиите (пенсията),
получаван от осигуреното лице преди тяхното
(нейното) преразглеждане в съответствие с
този Договор.
2. В сл у чай че размерът на пенсиите
(пенсията) в резултат на преразглеждането
съгласно точка 1 от този член се намалява,
такова преразглеж дане не се извършва и
продължава изплащането на отпуснатите
по-рано пенсии (пенсия).
3. Преразглеждането на пенсиите съгласно
този Договор е окончателно.“;
12) член 24 се изменя така:
„Член 24
При определяне на право на пенсия и на
обезщетение съгласно този Договор се взема
предвид осигурителният стаж, придобит и
преди влизането в сила на Договора.“;
13) член 25, точка 2 се допълва така:
„Редът за влизане в сила на протоколите
се определя от разпоредбите на точка 1 от
този член.“
Член 2
Запазват се пенсиите и обезщетенията,
определени съгласно Договора, преди измененията, предвидени в този протокол, да
влязат в сила.
Член 3
Този Протокол подлежи на ратифициране
и влиза в сила на 30-ия ден след датата на
размяна на ратификационните документи.
Съставен в гр. София на 4 март 2019 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които на български и руски език, като и двата
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Протокол за изменение на Споразумението
между министъра на труда и социалната
политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното
развитие на Руската федерация за прилагане
на Договора между Република България и
Руската федерация за социална сигурност
от 27 февруари 2009 г.
(Одобрен с решение от Протокол № 9 от
з ас еда н ие т о на М и н ис т ер ск и я с ъве т о т
27 февруари 2019 г. В сила от 20 юни 2020 г.)
Министърът на труда и социалната политика на Република България и Министерството
на труда и социалната защита на Руската
федерация (наричани по-нататък „Страните“), водени от желанието да усъвършенстват
механизмите за реализиране на пенсионните
права на гражданите на Договарящите се
страни съгласно член 20, точка 2 от Споразумението между министъра на труда и
социалната политика на Република България
и Министерството на здравеопазването и
социалното развитие на Руската федерация
за прилагане на Договора между Република
България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г. (наричан
по-долу „Договора“), подписано на 13 ноември
2010 г. (наричано по-долу „Споразумението“),
се споразумяха за следното:
Член 1
В Споразумението се правят следните
изменения:
1) в член 2 шести абзац се изменя така:
„– Националната агенция за приходите –
относно разпоредбите на част II на Договора,
член 18, точка 5.1 от това Споразумение;“;
2) член 3 се изменя така:
„Член 3
1. При прилагането на Договора и на това
Споразумение компетентните институции на
Договарящите се страни използват следните
формуляри съгласно приложенията, които
представляват неразделна част от това Споразумение:
удостоверение за приложимо законодателство (Приложение № 1);
формуляр за отпускане (преразглеждане)
на пенсия (Приложение № 2);
справка за зачитан (зачетен) осигурителен
стаж (Приложение № 3);
уведомление за отпускане (преизчисляване) или за отказ за отпускане (преизчисляване) на пенсия (Приложение № 4);
формуляр за преизчисляване на размера
на пенсията по допълнителни документи
(Приложение № 5);
детайлизирани данни на медицинското
освидетелстване (Приложение № 6);
платежна ведомост (Приложение № 7);
акт за сверяване (Приложение № 8);
формуляр – уведомление за изплащане на
отпусната пенсия (Приложение № 9);
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формуляр – заявление за превеждане на
отпусната пенсия (Приложение № 10);
заявление за отпускане (преизчисляване)
на обезщетение за трудова злополука или
професионална болест (Приложение № 11);
формуляр за удържане на надплатени суми
от пенсии (Приложение № 12).
2. Информацията, която се съдържа във
формулярите, посочени в точка 1 на този
член, попълнени и заверени от компетентната институция на едната от Договарящите
се страни, както и информацията, която се
съдържа във формуляра съгласно Приложение
№ 6, попълнен от институцията, на която са
възложени функциите за медицинско освидетелстване в едната Договаряща се страна,
може да бъде приемана от институциите на
другата Договаряща се страна без допълнително потвърждаване на документа.“;
3) в член 5, точка 1 думата „(трудовия)“
се заличава;
4) в член 7:
в първи и четвърти абзац на точка 1 и
в първи и трети абзац на точка 2 думата
„трудов“ се заличава;
в първи абзац на точка 1 думите „и превръщането на пенсионни права съгласно
законодателството на Руската федерация“
се заличават;
в първи абзац на точка 2 думите „и конвертирането (превръщането) на пенсионни
права съгласно законодателството на Руската
федерация“ се заличават;
втори абзац на точка 1 се заличава;
5) в член 8:
в трети абзац думата „(трудов)“ се заличава;
четвърти абзац се заличава;
6) в член 9:
а) в точка 1:
абзаци от трети до осми се заличават;
б) точка 2 се допълва, като се създават
абзаци от първи до пети:
„2. С цел недопускане намаляване на размера на пенсията на основание член 23 от
Договора, когато това е необходимо, преди
вземане на решение за преразглеждане на
пенсията, компетентните институции на Договарящите се страни обменят съответната
информация. В този случай, за да се изчисли
размерът на пенсията, компетентната институция на Договарящата се страна, на чиято
територи я ж ивее г ра ж данинът, в сл у чай
че има осигурителен стаж на територията
на другата Договаряща се страна, попълва
форм ул яр за отп ускане (преразглеж дане)
на пенсията съгласно Приложение № 2 (със
забележка: „Предварително изчисляване съгласно Договора“), който заедно със справка
за зачитан (зачетен) в страната на постоянно
местоживеене на гражданина осигурителен
стаж съгласно Приложение № 3, необходим
за евентуалното сумиране на периодите на
осигурителен стаж за преценка на правото
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на пенсия съгласно законодателството на
Договарящите се ст рани, с док у ментите,
изискуеми за отпускане на пенсия в рамките
на 20 работни дни от датата на тяхното приемане, изпраща в компетентната институция
на другата Договаряща се страна.
Компетентната институция на Договарящата се страна, която получава формуляра за
отпускане (преразглеждане) на пенсия, след
извършване на изчисленията информира в
срок от 10 работни дни за резултатите от
тях компетентната институция на Договарящата се страна, изпратила формуляра, по
образец съгласно Приложение № 4, както и
справка за зачитан (зачетен) осигурителен
стаж съгласно Приложение № 3.
В случай че бъде взето решение за преразглеждане на размера на пенсията, компетентната институция на Договарящата се
страна, в която са подадени съответното
заявление и необходимите документи, попълва формуляр за отпускане (преразглеждане)
на пенсия съгласно Приложение № 2 (със
забележка: „Преразглеждане по Договора“),
който в рамките на 10 работни дни от датата
на вземане на решението за преразглеждане
се изпраща на компетентната институция на
другата Договаряща се страна.
Компетентната институция на Договарящата се страна, която получава формуляра за
отпускане (преразглеждане) на пенсия, след
като вземе решение за отпускане (отказ за
отпускане) на пенсия, в срок от 10 работни дни
изпраща на компетентната институция на Договарящата се страна, изпратила формуляра,
Уведомление за отпускане (преразглеждане)
или за отказ за отпускане (преразглеждане)
на пенсия съгласно Приложение № 4.
Информацията за предварителния размер
на пенси ята се предоставя от Република
България в левове, от Руската федерация – в
рубли. При съпоставяне на размерите се
използват курсовете на валутите, официално публикувани съответно от Българската
народна банка и от Централната банка на
Руската федерация, които са валидни към
датата на подаването на заявлението.“;
досегашният текст става абзац 6;
7) в член 11:
а) първи абзац на точка 1 се изменя така:
„1. По съответното заявление на осигуреното лице сумите от пенсиите, определени
въз основа на членове 10, 11 на Договора,
се изплащат от Националния осигурителен
институт (Пенсионния фонд на Руската федерация) на лицата с местоживеене на територията на другата Договаряща се страна,
чрез превеждането на тези суми от Института
(Фонда) всяко тримесечие до 10-о число на
последния месец от тримесечието, по банковата сметка на компетентната институция
на Договарящата се страна по местоживеене
на пенсионера (съответно на Националния
оси г у ри т елен и нс т и т у т и л и Пенсион н и я
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фонд на Руската федерация) въз основа на
платежни ведомости (Приложение № 7).“;
б) създава се точка 11:
„11 Изплащането на пенсиите на територията на Договарящата се страна, която ги
е отпуснала, се извършва от компетентната
институция на тази Договаряща се страна
съгласно нейното законодателство.“;
в) точка 4 се заличава;
г) точка 5 става точка 4;“;
8) в член 13:
а) точка 2 се заличава;
б) точка 3 става точка 2.“;
в) добавя се нова точка 3:
„3. При преселване на територията на трета държава пенсионерът подава съответното
заявление в компетентната институция на
Договарящата се страна, чиято територия
е напуснал.
Компетентната институция на Договарящата се страна, получила това заявление,
изпраща на другата Договаряща се страна
формуляр – уведомление за изплащане на
отпуснатата пенсия (Приложение № 9).“;
9) в Част IV се създава член 131:
„Член 131
1. Съгласно член 201 от Договора компетентната инстит у ци я на Договарящата
се страна, установила надплатени суми от
пенсии, взема решение за тяхното удържане
съгласно законодателството си и попълва
формуляр за удържане на надплатените суми
от пенсии съгласно Приложение № 12 към
настоящото споразумение, който се изпраща в
два екземпляра на компетентната институция
на другата Договаряща се страна.
2. Компетентната институция, която е
получила споменатия формуляр, след като
вземе решение за удържане (или невъзможност за удържане) на надплатената су ма
от пенсията, връща единия екземпляр на
формуляра с включена в него информация
за взетото решение на компетентната институция, която го изпраща.
В случай че бъде взето решение за удържане, съответните суми от пенсията подлежат на
удържане по реда, предвиден в законодателството на Договарящата се страна, която ги
удържа, и се вземат предвид при финансовото
осигуряване на разходите за изплащане на
пенсиите през следващия платежен период.
При удържане (или невъзможност за удържане) компетентната институция, която го
извършва, информира за това компетентната
институция, надплатила пенсията.“;
10) в член 18:
а) в точка 5:
в първия абзац след думите „за отпускането“ се добавят думите „на пенсии и
обезщетения“;
в изречение второ след думите „– смърт
на лицето“ се създават нови трети и четвърти
абзац, както следва:
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„– започване на работа (дата на постъпване
на работа: за наетите лица – възникването на
трудовото правоотношение, за самоосигуряващите се лица – започването на дейността);
– прекратяване на работа (дата на напускане на работа: за наетите лица – прекратяването на трудовото правоотношение, за
самоосигуряващите се лица – прекратяването на дейността);“;
досегашните абзаци от трети до десети
стават съответно абзаци от пети до дванадесети;
б) създава се подточка 5.1:
„5.1 Националната агенция за приходите
и Пенсионният фонд на Руската федерация
ежегодно предоставят информация за започване и прекратяване на работа от получателите на пенсии по искане на компетентните
институции на Договарящите се страни.
Информацията се изпраща в рамките на
30 работни дни от датата на получаване на
искането.“;
в) точка 6 се изменя така:
„Компетентните институции на Договарящите се страни в рамките на действащото
законодателство на Договарящите се страни
могат да се споразумеят да изпращат една на
друга формуляри, както и други документи и
съобщения, необходими за изпълнението на
Договора и това споразумение, в електронен
вид по реда, определен в сключено между
тях споразумение.“;
11) измененият образец на Приложение
№ 9 към това споразумение е Приложение
№ 1 към този протокол;
12) създава се Приложение № 12 к ъм
споразумението, което е Приложение № 2
към този протокол.
Член 2
1. Този протокол влиза в сила заедно с
влизането в сила на Протокола за изменение
на Договора между Република България и
Руската федерация за социална сигурност
от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март
2019 г., и прекратява действието си едновременно със Споразумението.
2. Правата, придобити в съответствие с
разпоредбите на Споразумението, запазват
силата си, а заявленията за пенсии и обезщетения, подадени преди влизането в сила
на настоящия протокол, подлежат на удовлетворяване в съответствие с разпоредбите
на Договора и Споразумението.
Съставен в гр. София на 4 март 2019 г. в
два екземпляра, всеки от които на български и руски език, като и двата текста имат
еднаква сила.
Министър на труда и
социалната политика
на Република
България:
Бисер Петков


За Министерството на
труда и социалната
защита на Руската
федерация:
Максим Топилин,
министър
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение 9
РФ/БГ 9
Изх. № ___ ___ от ___ 20___ г.
ФОРМУЛЯР-УВЕДОМЛЕНИЕ
за изплащане на отпусната пенсия
Основание: Договор меж д у Реп ублика
България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г.
I. Компетентна институция, до която е адресиран формулярът: ________________________
Адрес на институцията: ___________________
__________________________________________
II. Данни за лицето, преселило се за постоянно местоживеене на територията на трета
страна, претендиращо за изплащане на отпусната пенсия
Трите имена:
Дата на раждане (ден, месец, година): _____
Гражданство: _____________________________
Пол: _____________________________________
Вид на документа, документ за самоличност:
__________________________________________
Данни от документа, документ за самоличност:
__________________________________________
(номер, серия, от кого е издаден, дата на издаване, до кога е валиден)

В Република България: ЕГН: ______________
личен № на чужденец: ____________________
служебен №: ______________________________
В Руската федерация: № на осигурителното
свидетелство за задължително пенсионно
осигуряване:
__________________________________________
Дата на подаване на заявлението за плащане
на отпуснатата пенсия: ____________________
Адрес по местожителство (постоянно/временно) преди отпътуване от Република България/Руската федерация в трета държава:
__________________________________________
(подчертайте необходимото)

__________________________________________
(улица, номер на сградата и апартамента, населено място, пощенски код)

Адрес по постоянно местожителство към дата
на подаване на заявлението: _______________
__________________________________________
(улица, номер на сградата и апартамента, населено място, пощенски код)

Информация за извършване на платена трудова и друга дейност: работи/не работи от: _
__________________________________________
(подчертайте необходимото, посочете датата
на прекратяване на работа)

III. Данни за превеждане на сумите попълнете
(при наличие на информация)
Име на банката .................................................
Код на банката ..................................................
Адрес на банката ..............................................
Номер на сметката ...........................................
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IV. Допълнителна информация: ____________
__________________________________________
__________________________________________
Наименование на компетентна институция,
заверила формуляра _ _____________________
__________________________________________
Адрес на институцията: ___________________
__________________________________________
Отговорно лице от
компетентна институция
на Договарящата се страна
_______________
_______________
(подпис)

(име и фамилия)

МП
* Получената по Договора информация е конфиденциална, използва се единствено за нуждите
на Договора и не може да бъде предавана на
трети лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Приложение 12
РФ/БГ 12
Изх. № ___ ___ от ______ 20___ г.
ФОРМУЛЯР
за удържане на надплатени суми от пенсии
Основание: Договор меж д у Реп ублика
България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г.
Част 1.
I. Компетентна институция, до която е адресиран формулярът: ________________________
__________________________________________
Адрес на институцията: ___________________
__________________________________________
II. Данни за лицето, на което е извършено
плащането
Трите имена:
Дата на раждане (ден, месец, година): _____
Гражданство: _____________________________
Пол: _____________________________________
Вид на документа, документ за самоличност:
__________________________________________
Данни от документа, документ за самоличност:
__________________________________________
(номер, серия, от кого е издаден, дата на издаване, до кога е валиден)

В Република България: ЕГН: ______________
личен № на чужденец: ____________________
служебен №: ______________________________
В Руската федерация: № на осигурителното
свидетелство за задължително пенсионно
осигуряване: ______________________________
Адрес по местожителство на територията на
Република България/Руската федерация
(подчертайте необходимото)

__________________________________________
__________________________________________
(улица, номер на сградата и апартамента, населено място, пощенски код)
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III. Информация за направеното плащане
на пенсия
□ за старост
□ за инвалидност
□ наследствена
□ _______________
Период, за който е платена пенсията:
от …………………………… до ………………………..
Период, за който е надплатена пенсия:
от ………………………… до …………………………..
Сума от пенсии, която подлежи на връщане
(във валутата, в която е платена): __________
__________________________________________
Основание за връщане на надплатената сума
от пенсията _______________________________
__________________________________________
Моля, да бъдат предприети възможните мерки
за връщането на надплатената сума от пенсията
Наименование на компетентна институция,
заверила формуляра: ______________________
__________________________________________
Адрес на институцията: ___________________
__________________________________________
Отговорно лице от
компетентна институция
на Договарящата се страна
_______________
_______________
(подпис)

(име и фамилия)

МП
Част 2.
IV. Сведения за взетото решение за удържане
(за невъзможност за удържане)
Дата на взетото решение ............. № ............
Взето решение за:
□ у държане на
□ отказ от удържане
надплатените
на надплатените
пенсии
суми от пенсията
Сума на направените удръжки ......................
Причина за отказ от удържане на надплатените суми от пенсията:
..............................................................................
..............................................................................
V. Допълнителна информация _____________
Наименование на компетентна институция,
заверила формуляра: ______________________
__________________________________________
Адрес на институцията: ___________________
__________________________________________
Отговорно лице от
компетентна институция
на Договарящата се страна
_______________
_______________
(подпис)

(име и фамилия)

МП
* Получената по Договора информация е конфиденциална, използва се единствено за нуждите
на Договора и не може да бъде предавана на
трети лица.
4408
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната среда
и водите (ДВ, бр. 49 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3 думите „Политики по околната
среда“ се заменят с „Политики по околната
среда и координация на контролната дейност“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 накрая се добавя: „В
длъжностното разписание могат да се обособяват изнесени работни места в рамките на
териториалния обхват на РИОСВ.“
§ 3. В приложението към чл. 1, ал. 2 редовете:
„
София

София
област

Софияград
Перник Перник

А н т он , Б о т евг ра д , Б о журище, Горна Малина,
Годеч, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец,
Ко с т и н б р од , М и рков о,
Пирдоп, Правец, Самоков,
Своге, Сливница, Чавдар,
Челопеч
Столична община
Перник, Брезник, Трън,
Ковачевци, Земен, Радомир

Кюстендил К ю с т е н д и л , Т р е к л я н о,
Неве с т и но, Б о б ов дол,
Сапарева баня, Дупница,
Бобошево

„

“

се заменят със:

София

София
област

А н т он , Б о т евг ра д , Б о журище, Горна Малина,
Годеч, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец,
Ко с т и н б р од , М и рков о,
Пирдоп, Правец, Самоков,
Своге, Сливница, Чавдар,
Челопеч

Софияград

Столична община

Перник

Перник, Брезник, Трън,
Ковачевци, Земен, Радомир

Кюстендил К ю с т е н д и л , Т р е к л я н о,
Неве с т и но, Б о б ов дол,
Сапарева баня, Дупница,
Бобошево

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В Правилника за уст ройството и
дейността на дирекциите на националните
паркове (ДВ, бр. 28 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6 ал. 4, 5 и 6 се отменят.
2. В чл. 7 ал. 4 се отменя.
3. Член 8 се отменя.
§ 5. В Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите
дирекции (обн., ДВ, бр. 7 от 2011 г.; изм.,
бр. 103 от 2011 г.; доп., бр. 29 и 58 от 2012 г.)
в чл. 16, ал. 1 думите „по икономика, право
или технически науки“ се заличават.
§ 6. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Емил Димитров
4475

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм., бр. 83 от
2015 г., бр. 88 от 2016 г. и бр. 58 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 5 думите „14-дневен срок“
се заменят с „едномесечен“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „изпълнението на
учебната програма и индивидуалния учебен
план се потвърждава от висшето училище
при допускането на специализанта до държавен изпит“ се заличават.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„В тези случаи специализантите по чл. 11,
ал. 1, т. 1 ползват платен служебен отпуск
по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 думите „датата, посочена в договора или заповедта по чл. 11,
ал. 1 или 4 или чл. 13, ал. 3“ се заменят с
„датата на постъпване на специализанта на
работа в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 или
датата, посочена в договора или заповедта
по чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 11, ал. 4 или 5
или чл. 13, ал. 3“.
§ 4. В чл. 13 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Специа лизан т и те по а л. 1 и 2 се
включват в работния график на базата за
обучение и имат същите задължения като
специализантите, назначени по реда на чл. 11.
(5) За провеждането на обучението по реда
на ал. 1 и 2 не се дължи такса на базите за
обучение.
(6) За времето на обучението си за придобиване на специалност специализантите,
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обу чаващи се на места, финансирани от
държавата по чл. 45, ал. 2, т. 1, буква „б“,
ползват платен служебен отпуск по чл. 161,
ал. 1 от Кодекса на труда.“
§ 5. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 7:
„7. протокола от проведения конкурс по
чл. 17, ал. 3.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани
от държавата по клинични специалности, не
може да бъде по-малко от две минимални
работни заплати за страната, а за специалностите, определени по реда на чл. 42б,
ал. 3, не може да бъде по-малко от размера,
определен със заповедта по чл. 42б, ал. 3.“
2. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Базите за обучение подават предложения за
свои представители, които да бъдат включени
в комисията, по ред и при условия, определени от висшето училище.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Свободните длъжности по ал. 1 се
обявяват от базите за обучение едновременно и на интернет портал за специализанти,
разработен и поддържан от Министерството
на здравеопазването.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При провеждането на конкурса по
ал. 3 се вземат предвид:
1. средният успех от следването и от държавните изпити;
2. оценк и те по у чебни те дисцип лини,
съответстващи, включващи или най-близки
до специалността, за която се кандидатства;
3. резултатът от проверка на познанията
на кандидата по специалността, за която
кандидатства;
4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови
и др.).“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната а л. 5 става а л. 6 и се
изменя така:
„(6) В едномесечен срок от прекратяване
на договора по чл. 11, ал. 1, т. 1 със специализанта поради изтичане на срока на договора
ръководителят на базата за обучение писмено
уведомява за това висшето училище.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 накрая на първото изречение
се добавя „и в 1-месечен срок уведомява
писмено за това базата за обучение“.
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2. Създава се ал. 6:
„(6) Всяка промяна в индивидуалния учебен план се съгласува с висшето училище,
регистрирало специализанта.“
§ 9. В чл. 21, ал. 2 думите „а за специализантите по „Обща медицина“ – меж ду
висшето училище, което ги е регистрирало,
базата за обучение и приемащото лечебно
заведение“ се заличават.
§ 10. В чл. 24 се създава ал. 5:
„(5) При о т па дане на основаниет о за
прекъсване на обучението и по искане на
специализанта ръководителят на висшето
училище или на Военномедицинската академия издава заповед за продължаване на
обучението.“
§ 11. В чл. 26 думите „прекъсване или
прекратяване“ се заменят с „прекъсване,
прекратяване или продължаване“.
§ 12. В чл. 29, ал. 1 думите „веднъж на
три години“ се заличават.
§ 13. В чл. 40, ал. 2 след думите „230 лв.“
се добавя „на месец“.
§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „230 лв.“ се добавя
„на месец“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите, когато се уговаря такса
за провеждане на практическото обучение по
чл. 21, ал. 1, тя не може да надхвърля 230 лв.
на месец за българските граждани, гражданите на държави – членки на Европейския
съюз, на другите държави от Европейското
икономическо пространство и на Швейцария.
Таксата за по-кратко от един месец обучение
се изчислява пропорционално.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и ал. 6“, а
след думите „чл. 45“ се поставя запетая и
се добавя „ал. 2“.
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Български граждани, които са и граждани на друга държава, провеждат обучението
си за придобиване на специалност по реда
за българските граждани.“
§ 16. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За определения в номенклатурата на
специалностите срок на обучение на специализантите, класирани на местата, финансирани от държавата по клинични специалности, обучаващи се по реда на чл. 11, ал. 1,
т. 1, Министерството на здравеопазването
предоставя на базата за обучение средства
в размер на две минимални работни запла-
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ти за страната и дължимите осигурителни
вноски върху тях за всеки месец от срока
на обучението.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За определени я в номенк лат у рата
на спец иа лност и т е срок на обу чение на
спец иа лизан т и те, к ласи рани на местата,
финансирани от държавата по клинични специалности, обучаващи се по реда на чл. 13,
Министерството на здравеопазването предоставя на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1,
чийто служител е специализантът, средства
в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни
вноски върху тях за всеки месец от срока
на обучението.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „заплаща“ се заменя с „предоставя“,
а думите „месечната субсидия“ се заменят
със „средствата по ал. 1 и 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Средствата за специализантите по
„Обща медицина“ са в размер на 1,2 пъти
от определените по ал. 1 – 3 средства, като
в случаите на обучение на специализанти
по реда на ал. 2 разликата от 20 % се предоставя от лечебното заведение по чл. 13,
ал. 1 на базата за обучение.“
§ 17. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „субсидията“ се заменя
със „средствата“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Министерството на здравеопазването
сключва договори с висшите училища за
предоставяне на средствата за финансиране
на таксата за обучение по чл. 40, ал. 1 и
чл. 41, ал. 1 за специализантите, приети на
места, финансирани от държавата.
(3) Средствата за таксите по чл. 40, ал. 1
и ч л. 41, а л. 1 за п роведено т о обу чен ие
на специализантите, приети на места, финансирани от държавата, в националните
центрове по проблемите на общественото
зд ра ве – вт орос т епен н и разпоред и т ел и с
бюджет към министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на
здравеопазването с бюджета им за текущата
година. Националните центрове предоставят
на шестмесечие справка за проведеното от
тях обучение по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1.
(4) За предоставяне на средствата по чл. 41,
ал. 6 и чл. 42б, ал. 1 и 2 Министерството на
здравеопазването сключва договори с базите за обучение, които не са второстепенни
разпоредители с бюд жет към минист ъра
на здравеопазването, съответно с лечебното заведение по чл. 13, ал. 1, което не е
второстепенен разпоредител с бюджет към
минист ъра на здравеопазването, и чийто
служител е специализантът.“
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3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Средствата за таксите по чл. 41, ал. 6
за проведеното обучение на специализантите,
приети на места, финансирани от държавата,
в лечебни заведения – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на здравеопазването на тримесечие
въз основа на представена справка за проведеното от тези лечебни заведения обучение
по чл. 41, ал. 6.
(6) Средствата по чл. 42б, ал. 1 и 2 за лечебните заведения – второстепенни разпоредители
с бюджет към министъра на здравеопазването,
се предоставят от Министерството на здравеопазването с бюджета им за текущата година.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 40, ал. 1 и
чл. 41, ал. 1“.
5. Досегашната а л. 6 става а л. 8 и се
изменя така:
„(8) Средствата по ал. 4 се предоставят
на тримесечие въз основа на представена
справка за проведеното обучение от специализантите по клиничната специалност, а за
специализантите по „Обща медицина“ – въз
основа на представена справка за предстоящото им обучение.“
§ 18. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 45“ се добавя
„ал. 2, т. 1, буква „а“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Ръководителите на лечебни заведения
по чл. 13, ал. 1, които желаят да заявят места, финансирани от държавата, представят
ежегодно до 15 май на директорите на регионалните здравни инспекции информация
за броя и възрастовата структура на практикуващите в тях специалисти, потребностите
на лечебното заведение от специалисти и
предложенията си за места за специализанти
по чл. 45, ал. 2, т. 1, буква „б“ през следващата календарна година.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се подава
по образец, утвърден от директора на Националния център по обществено здраве и
анализи, който се публикува на интернет
страницата на центъра.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „за които е изплащана субсидия по“
се заменят с „обучението на които е финансирано по реда на“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
след д у мата „п редс та вя т“ се доба вя „на
електронен носител“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
в т. 5 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1,
2 и 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
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§ 19. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят
с „ал. 5 и 6“, а след думата „предоставя“ се
добавя „на електронен носител“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на здравеопазването ежегодно в срок до 30 октомври определя със
заповед броя на местата за специализанти,
финансирани от държавата за следващата
календарна година. За клиничните специалности се финансира обучението по чл. 40,
ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и се осигуряват средства
по чл. 42б, а за неклиничните специалности
и специалностите за лица с професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“
се финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и
обучението по чл. 41, ал. 1. Местата се разпределят, както следва:
1. за клинични специалности:
а) по специалности и по бази за обучение – за местата, които се заемат на основание срочен трудов договор по реда на
чл. 11, ал. 1, т. 1;
б) по специалности и по лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 – за местата, които се
заемат по реда на чл. 13;
2. за неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ – по
специалности и по висши училища.“
3. В ал. 3, т. 3 цифрата „5“ се заменя със
„7“.
§ 20. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Местата за специализанти, финансирани от държавата по клинични специалности,
утвърдени в бази за обучение, се обявяват по
реда на чл. 17 и се заемат по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 1 в рамките на календарната година, за която са утвърдени, като в обявата
задължително се отбелязва, че местата са
финансирани от държавата.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Местата за специализанти, финансирани от държавата по клинични специалности,
утвърдени по лечебни заведения по чл. 13,
ал. 1, се заемат по реда на чл. 13 в рамките
на календарната година, за която са утвърдени. В договора по чл. 13, ал. 3 се посочва,
че мястото е финансирано от държавата.“
3. Досегашната а л. 6 става а л. 7 и се
изменя така:
„(7) Лечебните заведени я, вк лючени в
заповедта по чл. 45, ал. 2, уведомяват писмено Министерството на здравеопазването за
всеки специализант, заел място по реда на
ал. 5 или 6, в 7-дневен срок от сключването
на срочния трудов договор по чл. 11, ал. 1,
т. 1 или договора по чл. 13, ал. 3.“
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§ 21. В чл. 48 ал. 2 се изменя така:
„(2) Финансирането на обу чението по
чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и предоставянето
на средства по чл. 42б за специализантите,
приети на местата, финансирани от държавата по к линични специалности, започва
от датата на започване на обучението им
за придобиване на специалност на място,
финансирано от държавата.“
§ 22. Член 48а се изменя така:
„Ч л. 4 8 а. В с л у ч а й че с пец и а л и з а н т,
приет на място, финансирано от държавата
по клинична специалност, прекрати обучението си за придобиване на специалност,
той възстановява на Министерството на
здравеопазването изплатените за него до
момента такси за обучение по чл. 40, ал. 1
и чл. 41, ал. 6.“
§ 23. Създава се нов чл. 48б:
„Чл. 48б. (1) Базите за обучение по чл. 45,
ал. 2, т. 1, буква „а“ и лечебните заведения
по чл. 45, ал. 2, т. 1, буква „б“ предлагат
на специалистите, за които са получавали
средства по чл. 42б, след придобиването на
специалност да работят на длъжност, съответстваща на придобитата от тях специалност,
за срок от три години.
(2) В случай че не бъде постигнато съгласие по ал. 1, специалистите, за които са
предоставяни средства по чл. 42б, са длъжни
да работят по придобитата специалност в избрани от тях лечебни заведения, определени
по реда на чл. 48г, за срок от три години.
(3) Специалистите по „Обща медицина“, за
които са предоставяни средства по чл. 42б,
са длъжни след придобиването на специалност „Обща медицина“ да работят като
общопрактикуващи лекари на територията
на страната за срок от три години.
(4) Специалистите, за които са предоставяни средства по чл. 42б, са длъжни да започнат работа по специалността си в лечебно
заведение по ал. 1 – 3 в 6-месечен срок от
придобиването на права на специалист.
(5) Срокът от три години по ал. 1 – 3
включва действителна работа по придобитата
специалност. Всяко отсъствие от работа освен при ползване на платен годишен отпуск,
прекъсва тригодишния срок.
(6) До изтичане на тригодишния срок
специалистите, за които са предоставяни
средства по чл. 42б, имат право да променят лечебното заведение, в което работят,
с друго лечебно заведение, определено по
реда на чл. 48г.
(7) В случай че специалист, за когото
са п редоставяни средст ва по ч л. 42б, не
изпълни задължението си по ал. 1 – 3, той
дължи обезщетение на Министерството на
здравеопазването в размер на изплатените
такси за обучение по чл. 40, ал. 1 и чл. 41,
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ал. 6 за срока на неговото обучение. Ако
специалистът е отработил част от задължителния тригодишен период, обезщетението
се изчислява пропорционално.
(8) Специалистите по ал. 1 – 3 уведомяват региона лната зд равна инспек ци я, на
територията на която се намира лечебното
заведение, за започването на работа по специалността, както и за всяка промяна в това
обстоятелство до изтичане на срока по ал. 5.
(9) Регионалната здравна инспекция уведомява на всяко тримесечие Националния
център по обществено здраве и анализи за
специалистите по ал. 4, започнали работа
на територията на областта.
(10) Въз основа на информацията по ал. 9
Националният център по обществено здраве
и анализи представя в Министерството на
здравеопазването ежегоден доклад.“
§ 24. Създава се чл. 48в:
„Чл. 48в. Разпоредбите на чл. 48а и 48б не
се прилагат в случай на настъпило заболяване или злополука на специализанта, които
представляват пречка за осъществяване на
дейностите по съответната специалност.“
§ 25. Досегашният чл. 48б става чл. 48г и
в него се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализантите по
чл. 48а“ се заменят със „специалистите по
чл. 48б, ал. 2“ и думата „специализанти“ се
заменя със „специалисти“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3 и 4“ се заменят
с „ал. 5 и 6“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) К а н д и дат и т е и спец иа л иза н т и т е,
обу чаващи се на места, финансирани от
държавата, по клинични специалности, могат да сключват предварителни договори с
лечебни заведения, определени по реда на
ал. 1, за работа в тях след придобиване на
специалност.“
§ 26. Създава се допълнителна разпоредба
с нов § 1:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „специализант“ е лице с придобита професионална
квалификация, което се обучава по реда на
тази наредба за придобиване на специалност
о т номенк лат у рата на спец иа лнос т и т е в
системата на здравеопазването.“
§ 27. Досегашните § 1 и § 1а от преходните и заключителните разпоредби стават
съответно § 1а и § 1б.
§ 28. В подраздел „Неклинични специалности“ на раздел VI „Специалности за лица с
професионална квалификация по медицинска
професия от професионално направление
„Здравни грижи“ на приложение № 1 към
чл. 1, ал. 2 се създава ред 7:
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„
7.

Радиационна хигиена (за инспектори
по обществено здраве)

3

“
§ 29. В раздел II „Специалности за лица
с професионална квалификация „лекар по
дента лна медицина“ на приложение № 2
към § 4 от преходните и заключителните
разпоредби се създава ред 18:
„18.

Кариесология и
ендодонтия

Оперативно зъболечение и ендодонтия“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. До създаването на интернет портала
за специализанти по чл. 17, ал. 2 базите за
обучение едновременно с публикуване на обявата по чл. 17, ал. 1 уведомяват по електронен
път и Министерството на здравеопазването
за обявените от тях свободни длъжности за
специализанти. Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата
си пост ъпилата информация за свободни
длъжности за специализанти.
§ 31. Разпоредбата на чл. 13, ал. 5 не се
прилага по отношение на специализантите,
които към датата на влизане в сила на тази
наредба се обучават по реда на чл. 13 и за
обучението е уговорено заплащането на такса.
§ 32. Специализантите, приети на места по
§ 24, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за
придобиване на специалност в системата
на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2019 г.),
довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети с изключение
на разпоредбата на досегашния чл. 48а, ал. 3,
като за тях се прилагат и разпоредбите на
чл. 41, ал. 6 и 7, чл. 48б, ал. 3, 5, 6 и 7 и
чл. 48в.
§ 33. (1) За специализантите по § 23, ал. 1,
ал. 2, т. 1 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването се прилагат разпоредбите
на чл. 12, ал. 3 и 4 и чл. 28, ал. 2.
(2) В свидетелствата за призната специалност на специализантите по ал. 1 се вписват
наименованията на специалностите от номенклатурата на специалностите съгласно
приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 към момента
на издаване на свидетелството.
§ 34. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието и науката и с министъра
на финансите.
Министър:
Кирил Ананиев
4353
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 11
от 2 юни 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 346010 „Офис мениджър“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление
346 „Секретарски и административни офис
дейности“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на к ва лификаци я
по п рофеси я та 346010 „Офис мени д ж ър“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването
на трета степен на професионална квалификаци я за специа лност 3460101 „Бизнес
администрация“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми
за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4 . (1) Държ а вн и я т о бра зоват е лен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията
към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
346010 „Офис мениджър“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална
квалификация по професията.
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(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали
при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които
към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват
обучението си по учебните планове и учебните
програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 33 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Офис мениджър“ (ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Офис мениджър“
Професионално направление:
346

Секретарски и административни офис
дейности

Наименование
на професията:
346010

Офис мениджър

Степен
на профеСпециалности: с и о н а л н а
к ва лификация:
Бизнес
адми3460101
нистрация

Трета

Ниво по
Национална квалификационна рамка
(НКР):

Ниво по
Европейска квалификационна рамка
(ЕКР):

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изис к в а н и я к ъм к а н д и д ат и т е з а
входящо минимално образователно и/или
квалификационно равнище за придобиване
на степен на професионална квалификация
съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Офис мениджър“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъ-
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ра на образованието и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със
Заповед № РД-09-2973 от 28.11.2019 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище
към кандидатите са:
з а у ченици – завършено основно образование;
з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или завършено средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално образование и обучение е
придобита квалификация по втора степен на
професионална квалификация по професия
от област на образование „Стопанско управление и администрация“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицинск и док у мент,
доказващ, че професията, по която желае да
се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Офис мениджър“ или част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето
се осъществява съгласно Наредба № 2 от
2014 г. за условията и реда за валидиране
на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Офис мениджърът извършва трудовата си
дейност в организации от всички сфери на
икономиката, като спазва всички законови
и нормативни актове, касаещи конкретната
дейност. Офис мениджърът обработва информационните потоци, координира и осигурява
безпроблемно протичане на деловата дейност
на звената в организацията или офиса. Работи
и подпомага в административно отношение
всички отдели в организацията.
Офис мени д ж ърът координи ра бизнес
кореспонденцията на ръководителя и организацията (писма, електронна поща и други
документи), като спазва приетите стандарти;
осъществява електронна бизнес кореспонденция, у частва във видеоконференции и
уебинари; предава и получава информация
по телефон, електронна поща и интернет
платформи; прави копия; поддържа деловодството в изряден и удобен за употреба вид
и води архив.
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Офис мениджърът планира и организира
своята дейност в съответствие с план-графика,
проявява инициативност за подобряване на
организацията и ефективността на работата
в офиса. Своевременно отговаря на телефонните обаждания, дава точна и изчерпателна
информация по поставените въпроси или
насочва разговора към съответния отдел
или специалист.
Офис мениджърът регистрира телефонните обаждания. В случай че прекият ръководител или търсеният служител отсъства,
записва: дата, име, предмет на обаждането,
за кого е и телефон за обратна връзка. Офис
мениджърът организира работни срещи с
клиенти, представители на технически служби, държавна админист раци я, конт ролни
органи и други лица във връзка с дейността
на организацията, като спазва деловия тон
на общуване. В своята работа отговаря за
спазване на изискванията на Европейския
съюз (ЕС) относно Регламент за защита на
личните данни (GDPR). Спазва нормите и
разпоредбите, разписани в политиката по
защита на личните данни на организацията и принципа на конфиденциалност при
разпространението на информацията. Офис
мениджърът участва в набирането на информация от страната и чужбина за областта,
в която работи организацията, и запознава
с нея другите служители по предварително
зададени указания. Подпомага дейностите по
подготовка и организация на рекламни кампании, панаири, изложения, представителни
форуми и др., свързани с представянето на
организацията. Организира командировки,
семинари, посещения на предприятия на
представители на организацията и гости от
страната и чужбина.
Офис мениджърът следи за техническата
изправност на офис оборудването, организира
и контролира аварийните ремонти и изготвя
график за планови ремонти. Офис мениджърът координира дейностите по осигуряване на
канцеларски и други материали за звената в
организацията. В своята работа координира
дейностите, свързани с привличане, подбор и
назначаване на персонал в администрацията
и други звена на организацията. Организира
и контролира провеждането на първоначален
и периодичен инструктаж на работниците и
служителите. Отговаря за финансовото отчитане на първичните счетоводни документи
и др. Участва в определянето на потребностите от обучение, квалификация и преквалификация на персонала и организира това
обучение. Осъществява мониторинг върху
работата на работниците и служителите и
прави предложения за награди и налагане
на дисциплинарни мерки след съгласуване
с прекия ръководител.
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Офис мениджърът носи отговорност за
офис организаци я та, координаци я та, ко респонденцията и телефонното обслужване
на дейността на организацията. Отговаря
за качественото и в срок изпълнение на
поставените задачи, за опазване на поверителна фирмена информация и за спазване
на вътрешните правила на организацията.
Отговаря за съблюдаването на фирмената
култура и етика в съответствие с вътрешните
правила на организацията.
Офис мен и д ж ър ът но си фи на нс ова и
материална отговорност в съответствие с
българското законодателство. При работа
с техническ и средства офис менид жърът
спазва инструкциите и носи отговорност за
безопасното обслужване и предотвратяване
на аварии и инциденти.
Работното време на офис мениджъра е с
нормална продължителност в съответствие
с Кодекса на труда.
При изпълнение на дейностите си офис
менид жърът демонстрира кому никативни
умения за водене на преговори, умения за
работа в екип, отговорност и толерантност
п ри работа с к лиен т и те и персона ла на
организацията, проявява предприемачески
умения. Офис мениджърът трябва да умее да
мотивира, да проявява коректност, да умее
да управлява конфликти и да има организационни умения, да има умения за вземане
на бързи и адекватни решения, да проявява
наблюдателност, прецизност и отговорност,
да спазва етичните норми. Офис мениджърът
трябва да притежава обща правна култура
в съответствие с българското законодателство, да бъде професионално анга жиран,
самодисциплиниран, способен да приоритизира задачи, ефективен, честен, лоялен към
работодателя.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите професионална к валифик а ц и я по п рофеси я та „Офис мен и д ж ър“
могат да продължат обучението си по друга
професия от професионално направление
346 „Секретарски и административни офис
дейности“, ако отговарят на условията за
входящо минимално образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПOО)
и в Рамковите програми. При обучението
единиците резултати от ученето по общата
професионална подготовка и по отрасловата
професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Офис мениджър“
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имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари,
организирани от обучаващи институции, и др.
Лицата могат да продължат обучението
си в системата на висшето образование.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Офис
мениджър“ могат да постъпват на работа
на длъжности, включени в единични групи
3343 А дминистративни и изпълнителни секретари, 4120 Секретари с общи функции,
3359 Приложни специалисти в държавната
администрация, н. д., 3341 „Офис мениджъри“, както и други подобни, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ)
по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от Списъка на
професиите за професионално образование
и обучение (СППОО)
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1 .1. РУ Съдейства на работодател я за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в създаването на организация за овладяването на рискови и
аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2 .2. РУ Познава основните дейности на
организацията
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3 .2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление 346 „Секретарски и
административни офис дейности“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
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4 .1. РУ Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
4.2. РУ Използва различни информационни
и комуникационни технологии
4.3. РУ Комуникира чрез ИКТ
4.4. РУ Работи с електронни таблици
ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Организира процеса на работа
5.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работен екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6 .3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Фирмена култура и професионално
развитие
7.1. РУ Прилага етични правила при общуване
7.2. РУ Съдейства за у твърж даване на
фирмената култура
7.3. РУ Проявява готовност за самоусъвършенстване и надграждане на професионалната си компетентност
7.4. РУ Организира тематични обучения
за персонала
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ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Бизнес администрация“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Осъществяване на писмена бизнес
комуникация
8.1. РУ Работи с документи и международни
стандарти
8.2. РУ Осъществява дейности по документооборот
ЕРУ 9. Работа с офис техника и специализирани програмни продукти
9.1. РУ Работи със съвременна офис техника
9.2. РУ Обработва информационни потоци
със специализиран софтуер
ЕРУ 10. Организационна и административна
работа
10.1. РУ Организира срещи и събития
10.2. РУ Организира административната
дейност на организацията
ЕРУ 11. Професионално обслужване и работа с клиенти
11.1. РУ Обслужва клиенти
11.2. РУ Реализира дейности по представяне
и рекламиране на организацията
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование
на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Офис мениджър

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1: Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
Знания

• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
• Познава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
• Познава нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
• П редставя информация за рисковете за здравето и безопасността при работа
и свързани с нея дейности
• Познава разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

• Участва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа
• И нструктира екипа, с който работи по спазване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• С пазва прилагането на необходимите мерки за защита
• И зползва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
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• С ъдейства за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните
разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
• Г рижи се за собствената безопасност и безопасността на другите участници
в трудовия процес
• О рганизира дейностите по провеждане на първоначален, извънреден и
периодичен инструктаж на работниците и служителите

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

• О рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и други, при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

• Познава възможните причини за замърсяване на околната среда и съдейства
за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3: Участва в създаването на организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

• Познава предпоставките за възникване на основните рискови и аварийни
ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за установяване, регистриране, разследване, отчитане на
трудови злополуки и професионални заболявания

Умения

• И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• С пазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• С пазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• П редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• О казва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

• Познава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация и съдейства за тяхното предотвратяване
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• и зискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование
на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на професията:

Офис мениджър

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

• Познава общата икономическа теория – микроикономика и макроикономика
• Познава общата теория на пазарната икономика
• З апознат е с основните вътрешни и външни икономически рискове
• З нае ролята на регулаторните органи в икономиката, в т.ч. държавни институции, неправителствени организации и др.
• Познава видовете икономически субекти и тяхното потенциално общо
влияние върху функционирането и пазарното представяне на организацията

Умения

• П рилага основни методи от икономическата теория
• И нформира се за успешни практически примери за управление на организацията

Компетентности

• С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на организацията

Резултат от учене 2.2: Познава основните дейности на организацията
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и предлагане
• Познава пазарните механизми и равновесието на пазара в общ план
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
инфлация, безработица, рентабилност

Умения

• Ф ормулира стадиите на икономическите цикли
• О бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
организацията
• А нализира организационно-административната структура, функции и задачи на организацията

Компетентности

• С пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста
на дейността на организацията

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Офис мениджър

Ниво по ЕКР:

4

4

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания
Умения

Компетентности

• З нае същността на предприемачеството и неговите основни принципи
• З нае видовете предприемачески умения
• А нализира практически примери за реализацията на успешни бизнес проекти и сформиране на печеливши предприятия
• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
организацията
• П редлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности
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Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• Н азовава характеристиките на предприемаческото поведение
• О писва видовете предприемаческо поведение
• Познава профила на успешния предприемач

Умения

• Демонстрира предприемчивост и инициативност в своята работа при необходимост

Компетентности

• П редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• А нализира на базово ниво възможностите за развитие на дейността на
организацията спрямо основните фактори, влияещи върху осъществяването
на нейната дейност
• З ащитава с аргументи избора на стратегия за развитие на организацията
• Умее да прави маркетингови проучвания и анализи по различни въпроси

Компетентности

• В състояние е да спомага дейността по изготвяне на бизнес плана съвместно
с други служители, отговорни за проекта
• В състояние е да прилага ефективни методи относно разпределението на
финансовите средства на организацията

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Средство 3:
• И зпълнение на практическа задача, свързана с разработване на бизнес план
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на организацията според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Секретарски и административни офис дейности“
ЕРУ 4
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната дейност
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Офис мениджър

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 4.1: Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
Знания

Умения

Компетентности

• Познава съвременните информационни и комуникационни технологии,
които имат приложение в трудовите му дейности
• Познава основните софтуерни продукти за работа с компютър, както и
такива за управление на процесите в организацията
• Р азбира процеса на дигитализация
• И нформира се за новости в областта на ИКТ, свързани с пряката работа
• Полага системни усилия за промяна на работните процеси в съответствие
с изискванията на дигитализацията
• О съществява ефективна работа с необходимите за трудовата му дейност
софтуерни продукти
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Резултат от учене 4.2: Използва различни информационни и комуникационни технологии
Знания

Умения

Компетентности

• З нае най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес
• Познава специализираната терминология за работа с ИКТ
• З апознат е със стандарти за водене на електронна бизнес кореспонденция
• Ползва програмни продукти и специализиран софтуер
• Р аботи с документи в електронен вид
• Р аботи с информация на компютър или по интернет
• С ъздава документи, обединяващи текст, графики и таблици
• И зползва програмите от основните офис пакети и специализиран софтуер
за управление на процесите в организацията
• П рилага стандарти за водене на електронна бизнес кореспонденция
• С амостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата
на конкретната трудова дейност
• Работи и се ориентира в най-широко разпространените операционни системи
• И зползва облачни технологии за архивиране на информацията
• И зползва софтуер за въвеждане и обобщаване на данни в табличен вид,
свързани с осъществяването и анализа на резултатите на конкретната
трудова дейност

Резултат от учене 4.3: Комуникира чрез ИКТ
Знания

• И зброява доставчици на услугата електронна поща
• И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• О бяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
• И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията
• О бяснява употребата на електронен подпис

Умения

• И зползва електронна поща
• И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
• Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
• О бменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация, използване на най-широко разпространените, базисни онлайн инструменти
за информация и обучение

Резултат от учене 4.4: Работи с електронни таблици
Знания

• О бяснява основни понятия за работа с електронни таблици
• О писва характеристиките на основните типове данни и операциите, които
може да се извършват с тях
• Дефинира основни вградени функции, работа с филтри, функции за пресмятания по зададено условие и др.

Умения

• В ъвежда данни в електронни таблици и форматира съдържанието според
вида на данните
• Умее да филтрира/търси/сортира данни в електронни таблици
• П рилага специални видове форматиране и стилове за оформяне на таблици
• И зползва вградени функции и формули за извършване на изчисления
• Умее да импортира/експортира данни от/във различни формати

Компетентности

• Демонстрира ефективно възможностите на електронните таблици
• С пособен е да създава списъци и база от данни

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии
Средство 2:
• О босновава избора на информационни и комуникационни технологии за
решаване на работната задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Персонален компютър или лаптоп
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
• В ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените
компетентности по ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Организация на труда

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Офис мениджър

Ниво по ЕКР:

4

4

4

Резултат от учене 5.1: Организира процеса на работа
Знания

• Познава детайлно структурата и йерархията на организацията, в която работи
• О писва методите за нормиране на работния процес
• Н азовава основните нормативни документи, свързани с професията
• Дефинира изискванията за планиране на необходимите ресурси
Умения
• П ланира процеса на работата си
• С ъставя график на работните си задачи
• П рилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с
професията
• О босновава необходимостта от промени в организацията на работата
• Р азработва план-график по предварително зададени указания от прекия
ръководител за провеждане на делови срещи
• П рилага системен подход в процеса на работата си
• А нализира ефективността на работния процес
Компетентности
• В състояние е да спомага за ефективното протичане на дейността, като
насърчава комуникацията между останалите работни позиции в офиса на
организацията
• И зисква периодична обратна връзка в устен и писмен вид от своя пряк
ръководител и останалите работни позиции, участващи пряко или косвено
в работния процес
Резултат от учене 5.2: Поема отговорност за качеството на работата си
Знания

• Н азовава видовете трудови дейности, характерни за професионалната му
сфера
• О писва изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
• Дефинира начините за оптимална организация на трудовите дейности
• Познава начините за оптимална самопроверка и самоконтрол на свършената работа според изискванията на съответните задачи и срока за тяхното
изпълнение
Умения
• С пазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична работна среда
• П рилага правилата на бизнес протокола при посрещане и обслужване на
гости, посетители и клиенти
Компетентности
• С ъдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
• Р аботи за самоусъвършенстването на своите технически, комуникационни,
бизнес и други умения, свързани пряко или косвено с работния процес
Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 6
Наименование
на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работен екип
Знания

• Н азовава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
• Ф ормулира идеи, мнения и предположения, като използва професионална
терминология на чужд език
• Познава софтуерни продукти, използвани за изготвянето на презентации

Умения

• О съществява комуникация в работен порядък с екипа
• А ргументира своята позиция чрез писмена и устна комуникация пред
всички участници в трудовия процес
• П редставя вербално презентации, свързани с подобряване организацията
на работа и работната среда в офиса на организацията

Компетентности

• С пособен е да създава и поддържа ефективни канали за комуникация
между отделните служители, звена и дирекции в организацията
• К омуникира свободно на чужд език, като проследява сложни аргументи
по познати теми

Резултат от учене 6.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

• З нае етичните норми на комуникацията
• О писва правилата за вербална и невербална комуникация
• Н азовава правилата и изискванията за писмена бизнес комуникация

Умения

• В оди делова комуникация – писмена и устна
• П редставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията
на ръководството
• Р азпознава конфликтни ситуации
• С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

• С пособен е да прояви разбиране и уважение към изискванията на клиентите,
като същевременно защитава интересите на организацията, в която работи

Резултат от учене 6.3: Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания

• Познава основната терминология на чужд език по професията

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и
бизнес партньори

Компетентности

• Ползва един чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
• Ползва ефективно специализирани онлайн и печатни издания за целите на
постоянно усъвършенстване на своите комуникационни умения

Средства за оценяване: Средство 1:
• Р азговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• К омуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 7
Наименование
на единицата:

Фирмена култура и професионална етика

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование
на професията:

Офис мениджър

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 7.1:

Прилага етични правила при общуване

Знания

• Н азовава професионалните ценности и етичните норми в професионалната
дейност
• Познава протокола за общуване
• Р азпознава проявите на професионален стрес
• О писва етичните аспекти на конкуренцията в бизнеса
• Р азпознава проявите на корупция като неетично и незаконно явление
• Р азпознава проявите на тормоз на работното място

Умения

• С пазва конфиденциалност в процеса на работа
• П роявява самоконтрол за овладяване на своите настроения при комуникация с граждани и служители
• П рилага различни подходи за превенция на професионалния стрес
• О пределя проявите на тормоз на работното място като несъвместими с
етичните и правни норми
• О пределя проявите на корупция в професионалната си дейност във всичките є форми като незаконни и неетични

Компетентности

• О съзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми в професионалната дейност
• П роявява дискретност и уважение в комуникацията с клиенти и колеги,
като спазва принципа на конфиденциалност
• О съзнава моралната отговорност в отношенията с клиенти, колеги и др.
• О ценява ролята на лоялността – поведение, насочено към утвърждаване и
подобряване на авторитета и доброто име на организацията
• С воевременно търси съдействие от прекия си ръководител при възникнали
етични дилеми

Резултат от учене 7.2: Съдейства за утвърждаване на фирмената култура
Знания

• О писва значението на работата в екип
• О бяснява основните фактори за ефективна работа в екип
• И ма познания за специфичните начини на поведение в екипа
• Н азовава техники за решаване на конфликти в екипа
• Р азпознава признаците за възникване на конфликти
• И зброява елементите на фирмената култура
• Ф ормулира същността на фирмената култура
• О бяснява механизма на формиране на фирмената култура

Умения

• Демонстрира адекватно поведение в екипа
• П рилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения
• П рилага стратегически мерки за превенция на конфликтни ситуации
• Демонстрира в професионалната си дейност качества, съответстващи на
фирмените ценности
• И збира правилен подход в отношенията с колеги и клиенти в съответствие
с фирмените ценности
• Ф ормулира разнообразни алтернативни решения на проблемите, по които
работи екипът

Компетентности

• Р аботи по надежден начин в екип, като спазва етичните правила
• О съзнава значението на фирменото облекло като ключов елемент на фирмената култура
• П рилага ефективно различни подходи в професионалната си дейност за
утвърждаване на фирмената идентичност

Резултат от учене 7.3: Проявява готовност за самоусъвършенстване и надграждане на професионалната си компетентност
Знания

• Познава възможностите за професионално развитие

Умения

• О пределя потребностите си от обучение, квалификация и преквалификация

Компетентности

• О съзнава нуждата от постоянно самообучение и подобряване на работния
процес
• П роявява готовност и мотивация за надграждане на професионалните си
знания, умения и компетентности

Резултат от учене 7.4: Организира тематични обучения за персонала
Знания

• Познава възможностите за професионално развитие
• З апознат е с различни мерки за насърчаване на служителите
• З нае видовете дисциплинарни мерки
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Умения

• О пределя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация
• О рганизира тематични обучения
• С ъдейства на преподавателите в процеса на обучение на персонала
• Н асърчава обмена на опит между служителите
• О съществява мониторинг върху работата на служителите
• П рави предложения за награди
• П рави предложения за налагане на дисциплинарни мерки (при необходимост и след съгласуване с прекия ръководител)

Компетентности

• П рилага ефективно мерките за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на персонала в съответствие с фирмените цели

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основни теоретични знания за същността на:
– професионалната етика
– видовете стрес и техники за справяне с тях
– подходите при работата в екип
– техниките при решаване на конфликт
– предотвратяване на конфликт на интереси
– превенция на корупционния риск
– личностно усъвършенстване
– професионално развитие
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Бизнес администрация“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование
на единицата:

Осъществяване на писмена бизнес комуникация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Офис мениджър

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1: Работи с документи и международни стандарти
Знания

• О писва различните видове документи и информационни регистри
• Дефинира правилата на деловата кореспонденция
• О писва различните видове международни стандарти на документите и
съответните реквизити
• Познава основните стилови формати и форми на пунктуация в международната бизнес кореспонденция
• О бяснява начина на изготвяне, обработка и съхранение на документите
по класьори и регистри
• О писва интеркултурните различия в бизнес комуникация

Умения

• И зготвя различни видове документи
• Р аботи с различни видове документи
• С пазва правилата за извършване на писмена бизнес комуникация
• С ъгласува писмената бизнес комуникация с прекия ръководител и/или
други колеги
• О бработва информация по телефон, електронна поща и интернет платформи
• О сигурява необходимия брой копия на документи
• Поддържа деловодството в изряден и удобен за ползване вид
• Привежда работната документация в съответствие с нормативните изисквания
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Компетентности

• С пособен е коректно и професионално да осъществява писмена, устна или
електронна комуникация с колеги, клиенти, преки или непреки ръководители, като се съобразява с етичните норми и стандарти
• Р аботи в екип и при необходимост под напрежение, като спазва етичните
норми на поведение в организацията
Резултат от учене 8.2: Осъществява дейности по документооборот
Знания

• О писва правилата на документооборота в организацията
• П редставя структурата и отделите на организацията, в която работи
• Н азовава информационни регистри на организацията
• Познава правилата за защита на личните данни
• Познава изискванията на Европейския съюз относно Регламента за защита
на личните данни (GDPR)
Умения
• П рилага правилата на документооборота
• О рганизира деловодната дейност в офиса
• Р азпределя документите по отдели
• Р аботи с необходимата бързина и спазва определени срокове
• С пазва изискванията на Европейския съюз относно Регламента за защита
на личните данни (GDPR)
Компетентности
• Н абира бързо текстове и правилно разполага съответните реквизити на
документите
• С пазва стриктно правилата за защита на личните данни и конфиденциалност при разпространението на информацията
• С пазва стриктно правилата за опазването на търговската и фирмената
тайна при водене на кореспонденцията
• Привежда работната документация в съответствие с нормативните изисквания
Средства за оценяване: Средство 1:
• П рактическа задача – изготвяне и регистриране на документ
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет и/или работно място
• Персонален компютър или лаптоп
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Д емонстрира теоретични знания за различните видове международни
документи и стандарти
• К ласифицира точно и вярно информацията и поставя регистрационни номера
• З авежда вярно и точно документите в съответните информационни регистри
• В ярно и точно изпълнява поставените задачи според изискванията, предварително определени в заданието

ЕРУ 9
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Работа с офис техника и специализирани програмни продукти

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Офис мениджър

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Работи със съвременна офис техника

4

4

Знания

• З нае предназначението на офис оборудването – компютър, копирна машина,
принтер, телефон, скенер и др.
Умения
• И зползва офис техниката съобразно инструкциите за правилна експлоатация
• И зползва по предназначение офис техниката
• И зползва интернет за получаване и предаване на информация
• П рилага изискванията за правилно съхранение на офис техниката
• Участва във видеоконференции и уебинари
Компетентности
• И зпълнява ефективно и автономно своите трудови дейности с помощта на
различни технически средства, като спазва основните правила и изисквания
за безопасна работа и опазване на околната среда
Резултат от учене 9.2: Обработва информационни потоци със специализиран софтуер
Знания

• И зброява правилата за регистриране на телефонни обаждания
• О писва правилата за регистриране на входящи и изходящи документи в
специализиран софтуер – електронно деловодство
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Умения

• И зползва специализиран програмен продукт за отразяване на входяща и
изходяща бизнес кореспонденция
• С ъздава/поддържа база с данни за лица и предприятия, доставчици, клиенти, контрагенти, спешни телефонни номера, институции
• П рави отчет за извършената работа
Компетентности
• Р аботи ефективно със специализиран софтуер за обработка на данни, като
спазва стриктно установените правила
Средства за оценяване: Средство 1:
• П рактическа задача
Средство 2:
• О босновава избора на офис оборудване за изпълнение на поставената задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Персонален компютър или лаптоп
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ярно и точно изпълнява поставената задача, свързана с ефективна работа
с офис техника
За средство 2:
• И зпълнява вярно и точно поставената задача, свързана с използването на
офис оборудване

ЕРУ 10
Наименование
Организационна и административна работа
на единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование
Офис мениджър
на професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 10.1: Организира срещи и събития
Знания
• З нае правилата за разработване на план-график по предварително зададени
указания от ръководителя
• О писва правилата за водене на представителни форми на общуване – съвещания, събрания и работни срещи
• Познава характерните особености на различните видове делови срещи
Умения
• Р азпространява своевременно информация за предстоящи срещи и събития
до участниците в тях
• О сигурява за всички участници необходимите материали и консумативи
за планираните срещи и събития
• П рилага правилата на бизнес протокола за посрещане и обслужване на
гости, посетители и клиенти
• С пазва етичните норми на комуникация при срещи и събития
• П роменя план-графика по указания на ръководителя
• Демонстрира умения за водене на работни срещи и събития
Компетентности
• С пособен е самостоятелно в рамките на неговите компетентности или
съвместно с наставник/колега да проведе успешно среща или събитие
• В състояние е да прояви уважение и тактичност като излага ясно предложенията си и отговаря точно и коректно на всички поставени въпроси
• В състояние е да адаптира изказа си към събеседника и да аргументира
направените предложения на база на заявените нужди и очаквания на
клиента
Резултат от учене 10.2: Организира административната дейност на организацията
Знания
• Познава основните управленски стилове
• З нае правилника за вътрешния трудов ред в организацията
• Познава правилника за дейността на организацията
• О писва фирмените стандарти за работа в организацията
Умения
• П рилага разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред в организацията
• П рилага разпоредбите на правилника за дейността на организацията
• О рганизира връзките при осъществяване на дейностите на отделите в
организацията
• О съществява маркетингови наблюдения на информацията за клиенти,
доставчици, конкуренти и др.
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Компетентности

• С пособен е да оцени качеството на извършената работа в съответствие с
дадените му правомощия
• В състояние е да контролира спазването на процедурите, по които се осъществява документооборотът в организацията
Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии
Средство 2:
• О босновава избора на информационни и комуникационни технологии за
решаване на работната задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Персонален компютър или лаптоп
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
• В ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира усвоените
компетентности по ИКТ

ЕРУ 11
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Професионално обслужване и работа с клиенти

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Офис мениджър

Ниво по ЕКР:

4

4

4

Резултат от учене 11.1: Обслужва клиенти
Знания

• Н азовава правилата за вежливо посрещане, представяне и обслужване на
клиентите на организацията
• О писва моделите и техниките за презентиране на продуктите и услугите
на организацията
• З нае как да комуникира ефективно и целенасочено с клиентите
• О бяснява различните бизнес продукти или услуги на организацията
• Н азовава основните характеристики и цените на бизнес услугите
Умения
• Поддържа комуникация с колегите и клиентите
• О съществява заявените от клиентите поръчки
• И зползва подходящ стил, език и тон в комуникацията
• И зползва различни техники за мотивация на персонала
• И дентифицира интересите на другата страна
• С луша активно, без да прекъсва събеседника си
• З адава отворени въпроси
• Т ърси активно взаимноизгодни решения
• К омуникира с клиентите, за да проучи тяхната удовлетвореност от предоставената услуга
Компетентности
• С пособен е да проявява ангажираност към организацията при изпълнение
на своите трудови дейности
• В състояние е умело и уверено да презентира продуктите и услугите на
организацията, като се съобразява с предпочитанията на клиентите
• В своята дейност показва ораторско майсторство при комуникация с клиенти
Резултат от учене 11.2: Реализира дейности по представяне и рекламиране на организацията
Знания

Умения

• О писва цялостната концепция и история на организацията
• О писва предлаганите продукти и услуги на организацията
• О бяснява силните и слабите страни на организацията
• Р азбира метода на анкетното проучване в рамките на неговото ниво на
компетентност
• П рилага стратегиите за реклама на организацията
• О рганизира ефективно представяне на организацията
• И зползва професионални техники за работа с клиенти
• П рилага невербални похвати при представянето на организацията
• П рилага съответни стратегии за изследване на пазара и привличане на
клиенти
• П роучва мнението на потенциалните клиенти
• Участва в проучването на клиентската удовлетвореност на база на анкети
и други форми за обратна връзка
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• Р аботи професионално с рекламни материали, като проявява творчество
и предлага нови идеи за повишаване имиджа на организацията
• П роявява креативност с цел изготвяне на убедителни и въздействащи презентации, като се съобразява с техническите изисквания, целта на срещата
и вида на аудиторията
• Р азработва автономно или в екип анкета за проучване на мнението на
потенциалните клиенти и след анализ на получените анкети предлага решения за въвеждане на новости и подобрения (при необходимост)
• Може да прави анализ на търсенето и предлагането на пазара и избира
най-подходящите възможности за организацията

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зготвя компютърни презентации на продуктите или услугите, които
предоставя организацията
Средство 3:
• П рактическа задача, свързана с разработване на анкета за проучване на
мнението на потенциалните клиенти
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет, оборудван с персонален компютър или лаптоп
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира точно и вярно основни понятия, свързани с професионално
обслужване на клиенти
За средство 2:
• В ярно и точно изпълнява поставената задача, свързана с професионално
обслужване на клиенти в съответствие с предварително дефинирано задание
За средство 3:
• И зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с разработване на
анкета за проучване на мнението на потенциалните клиенти

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса
и стол), компютър, интернет, учебна дъска,
шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, други средства за обучение и
дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет
за обу чение по практика: работно м ясто
на всеки обучаван (работна маса и стол) с
компютър с подходящи програмни продукти
за текстообработка, електронни таблици,
база данни, програмен продукт за писмена
бизнес комуникация, интернет; учебна дъска;
шкафове; гладка свободна стена за окачване
на табла; принтер; скенер; мултимедия; телефон; работно място на обучаващия (работна
маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели;
програмни продукти, първични счетоводни
документи и отчетни форми, които се използват в стопанската практика, и др.
4.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет, който е оборудван с необходимите офис
обзавеждане и офис техника. В него трябва
да има един принтер, скенер, мултимедия,
телефон, устройство за разпознаване на фал-

шиви банкноти и за всеки обучаван работно
място с компютър, интернет, изчислителна
техника, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, база
данни, деловодна програма и подход ящи
видеофилми. Трябва да бъдат осигурени необходимите количества образци от първични
счетоводни док у менти и отчетни форми,
които се използват в стопанската практика.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който н яма
съответно професиона лно направление в
К ласификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 от 2002 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
могат да преподават лица без висше образование и без придобита професиона лна
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация при условията
и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
4369
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-6
от 7 май 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наш вх. № 33-00-57/24.01.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол
№ 82 от заседание, състояло се на 28.01.2020 г.,
назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г. и
Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Мемориален
комплекс „Създатели на Българската държава“,
м. Илчов баир, община Шумен, област Шумен,
с класификация на архитектурно-строителна и
художествена единична недвижима културна ценност от най-ново време и с категория „национално
значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по линията, определена от гранични
точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 и 24;
– от север – по северната регулационна граница
на поземлен имот с идентификатор 83510.675.238;
– от изток – по източната регулационна граница
на поземлен имот с идентификатор 83510.675.238,
по източните регулационни граници на поземлени имоти с идентификатори 83510.675.249 и
83510.675.250, по северната и по източната регулационна граница на поземлен имот с идентификатор
83510.674.411, по линията, определена от гранични
точки 1 и 2, по северната, източната и южната
регулационна граница на поземлен имот с идентификатор 83510.674.367, по линията, определена
от гранични точки 3, 4, 5 и 6;
– от запад – по линията, определена от гранични
точки 24 и 25, по западните регулационни граници
на поземлени имоти с идентификатори 83510.97.8,
83510.91.3, 83510.91.2 и 83510.94.2 до пресичането с
южната регулационна граница на поземлен имот
с идентификатор 83510.92.106, по част от южната
и по западната регулационна граница на поземлен
имот с идентификатор 83510.92.106, по западните
регулационни граници на поземлени имоти с
идентификатори 83510.92.151 и 83510.92.150, по
линията, определена от гранични точки 26 и 27,
по западните регулационни граници на поземлени
имоти с идентификатори 83510.96.8, 83510.674.366,
83510.674.262 и 83510.674.263, по линията, определена

от гранични точки 28, 29, 30 и 31, по западната
регулационна граница на поземлен имот с идентификатор 83510.675.238 до затваряне на контура.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност обхваща изцяло териториите на поземлени имоти с идентификатори 83510.675.238, 83510.674.263, 83510.674.411,
83510.674.366, 83510.674.367, 83510.96.8, 83510.96.25,
83510.92.150, 83510.92.151, 83510.92.152, 83510.92.153,
83510.92.105, 83510.92.106, 83510.92.107, 83510.92.5,
83510.93.1, 83510.96.26, 83510.94.1, 83510.94.2, 83510.91.1,
83510.91.2, 83510.91.3 и части от териториите на
поземлени имоти с идентификатори 83510.675.249,
83510.675.250, 83510.674.262, 83510.96.5, 83510.691.38,
83510.96.28, 83510.97.8, 83510.97.1, с обща площ
84 269,92 кв. м по КККР на гр. Шумен. В обхвата
на недвижимата културна ценност са разположени
следните обекти:
– паметник – осем тела, нанесени в КККР
на гр. Шумен, като сгради с идентификатори
83510.97.1.2, 83510.97.1.3, 83510.97.1.4, 83510.97.1.5,
83510.97.1.6, 83510.97.1.7, 83510.97.1.8 и 83510.97.1.11;
– площадни пространства – попадат в територията на поземлен имот с идентификатор 83510.97.1;
– сгради – каса и охрана, WC, кафе, нанесени в
КККР на гр. Шумен, като сгради с идентификатори
съответно 83510.97.1.9, 83510.97.1.10 и 83510.97.1.1;
– подход от север – стълби, водна каскада,
алеи, озеленяване – в обхвата им попадат изцяло
териториите на поземлени имоти с идентификатори 83510.675.238, 83510.674.263, 83510.674.411,
83510.674.366, 83510.674.367, 83510.96.8, 83510.96.25,
83510.92.150, 83510.92.151, 83510.92.152, 83510.92.153,
83510.92.105, 83510.92.106, 83510.92.107, 83510.92.5
(местен път), 83510.93.1 (местен път), 83510.96.26,
83510.94.1, 83510.94.2 (местен път), 83510.91.1,
83510.91.2, 83510.91.3 и части от териториите на
поземлени имоти с идентификатори 83510.675.249,
83510.675.250, 83510.674.262, 83510.96.5, 83510.691.38,
83510.96.28, 83510.97.8 (местен път), 83510.97.1;
– подход от юг – пешеходна и автомобилна
алея, паркинг – попадат в поземлен имот с идентификатор 83510.97.1.
1.1.1.3. Не се предлага охранителна зона на
недвижимата културна ценност.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – определя се като „защитена територия
за опазване на недвижимото културно наследство“.
Изисква се всички дейности на територията на
недвижимата културна ценност да се извършват
въз основа на единна концепция за пространствено
развитие и устройствен план. Изисква се консервация, реставрация, експониране и социализиране
на недвижимата културна ценност. Допуска се
строителство на територията на недвижимата
културна ценност само за консервационно-реставрационни дейности, експониране и социализиране
на недвижимата културна ценност. На територията
на природен парк „Шуменско плато“ строителните
дейности за консервация, реставрация, експониране
и социализиране се допускат в обхвата на съществуващите застроени обекти (паметник, сгради и
съоръжения, инфраструктура и др.). Не се допуска
ограждане на недвижимата културна ценност – в
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цялост или на отделни нейни части. Изключение се
допуска само за поставяне или изграждане на прозирни огради при необходимост от обезопасяване.
Изисква се съхраняване на растителните видове и
композиции. Изисква се подмяна по място и вид
на изчезнала дървесна и храстова растителност и
своевременна подмяна на отмираща растителност
при опазване на наличния видов състав, след съгласуване с регионалната инспекция по околната среда
и водите. Изисква се съхраняване на запазените
функционални и визуални връзки между отделните елементи и зони в границите на недвижимата
културна ценност, както и между недвижимата
културна ценност и непосредствената є среда. Не
се допуска привнасяне на нови монументално-декоративни елементи, паметници и паметни знаци,
надземни технически елементи и съоръжения и
други на територията на недвижимата културна
ценност. Не се допуска поставяне на рекламни
елементи и съоръжения и преместваеми обекти.
Допуска се поставяне на указателни и информационни табели за недвижимата културна ценност
и за достъпа до нея. Допуска се разполагане на
елементи на градското обзавеждане за целите на
експонирането и социализирането на недвижимата културна ценност. Материалите, оформянето,
местата на разполагане и начините на поставяне и
закрепване да са съобразени с характеристиките на
недвижимата културна ценност и да не застрашават
нейното опазване, да не възпрепятстват нейното
визуално възприемане и достъпа до нея. Изисква се
всички дейности на територията на недвижимата
културна ценност да се извършват въз основа на
единна проектна документация за цялата територия на недвижимата културна ценност, изготвена
от екип специалисти, на базата на задълбочени
проучвания на техниката и технологията на изграждане на паметника, на отделните художествени,
архитектурно-строителни, инженерно-технически,
урбанистични елементи, растителността, както
и на тяхното състояние и взаимна обвързаност.
Изпълнението на консервационни и реставрационни работи да става с технологии, материали,
детайли, обработка, цветове, растителни видове,
композиции и други, идентични на оригиналните.
Допуска се използване на територията за експозиционна дейност, концерти, ритуали, чествания и
други дейности, свързани смислово с недвижимата
културна ценност. Дейностите да не застрашават недвижимата културна ценност, да не възпрепятстват
нейното опазване, експониране и достъпа до нея.
Изисква се системно провеждане на мониторинг и
поддържане на всички елементи на недвижимата
културна ценност в добро конструктивно, техническо и естетическо състояние. На територията на
недвижимата културна ценност действат режимите
за защитените територии по смисъла на Закона за
защитените територии, Плана за управление на
Природен парк „Шуменско плато“ и защитените
зони от мрежата Натура 2000 съгласно Закона за
биологичното разнообразие. В горските територии
действат изискванията на Закона за горите.
2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед,
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се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до него се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението
по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет
страницата на Министерството на културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
4414
ЗАПОВЕД № РД-9Р-7
от 7 май 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наш вх. № 33-00-57/24.01.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол
№ 83 от заседание, състояло се на 20.02.2020 г.,
назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г. и
Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец“, разположен на ул. Вит № 2,
ИД № 03366.601.125.1 по КККР на гр. Белене, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-58 от
24.09.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с класификация на архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност от Късното
Възраждане и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност попада в обхвата на имот с идентификатор № 03366.601.125 по КККР на гр. Белене,
област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-58 от
24.09.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
1.1.1.2. Средата около църквата вече е изградена
и благоприятства експонирането є, поради което
няма нужда от охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – изисква се консервация и реставрация на храма и съставните му елементи, в т. ч.
подмяна на прозоречната дограма с дървена при
следващи намеси; консервация и реставрация
на покрива и подпокривния корниз; отваряне на
всички зазидани прозоречни отвори; консервация
и реставрация на входните врати; почистване от
боя, третиране за инсекти и полагане на ново
лаково покритие на компрометирани елементи
от владишкия трон; консервация и реставрация
на възрожденските икони „Св. Георги“ и „Исус
Христос на трон“; консервация и реставрация
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на венчилката и нейните съставни елементи;
структурно укрепване на мазилката в интериор;
локално укрепване и почистване на живописния
слой; благоустрояване на двора; уеднаквяване на
оградния зид – изток, запад, юг; премахване на
допълнителното ограждане около входа на храма.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани
според действащата нормативна уредба. Допуска
се ново строителство, което да не възпрепятства
експонирането на обекта. То следва да е едно
етажно, ограничено функционално единствено за
църковно-просветни и ритуални нужди. Допуска се
изписване, съобразено със стилистиката на храма.
2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед,
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до него се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението
по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет
страницата на Министерството на културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
4415

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-571
23 октомври 2018 г.
В Министерството на правосъдието е постъпил
сигнал от „Обединена българска банка“ (ОББ) – АД,
с вх. рег. № 94-00-317 от 8.12.2015 г. относно дейността на синдиците по т.д. № 132/2012 г. по описа
на Окръжния съд – Плевен, и т.д. № 66/2015 г.
по описа на Окръжния съд – Плевен, на открито
производство по несъстоятелност на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД, ЕИК 200416659 (заличен търговец),
със седалище и адрес на управление към 2011 г.: гр.
Плевен, ул. Драма № 25, ап. 13, с който се прави
искане за проверка на дейността на синдик Антоанета Стойкова и на синдик Евгения Василева.
В молбата на „ОББ“ – АД, са описани действията
на синдиците в хронологичен ред, насочени към
осребряване на имущество от масата на несъстоятелността, разпределение на събраната сума от
осребряването на масата на несъстоятелността и
незачитането на банката по реда на чл. 717н ТЗ.
За извършване на проверката на основание чл. 372,
ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт във връзка
с чл. 23, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците
(наредбата) е издадена Заповед № ИЗСВ-01-15 от
15.01.2016 г. на министъра на правосъдието.
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Копие от заповедта заедно с копие от сигнала
са изпратени на Антоанета Стойкова, синдик по
т.д. № 132/2012 г. по описа на Окръжния съд – Плевен, с писмо рег. № 94-00-317/15 от 18.01.2016 г. на
основание чл. 23, ал. 2 от наредбата (в редакцията
към 9.06.2015 г.), като е изискано в 7-дневен срок
да представи писмен отговор по изложеното в
молбата и да ангажира доказателства. В отговор е
получено становище на синдик Антоанета Стойкова
с вх. рег. № 94-00-317/15 от 29.01.2016 г. с приложения. С писмо рег. № 94-00-317/15 от 29.07.2016 г. са
изискани от синдик Антоанета Стойкова конкретни
документи във връзка с дейността є. В срока по
чл. 23, ал. 2 от наредбата синдикът е представил
отговор вх. рег. № 94-00-317/15 от 15.08.2016 г. и
незаверени копия на част от документите.
Копие от заповедта заедно с копие от сигнала са изпратени на Евгения Василева, синдик
по т.д. № 132/2012 г. по описа на Окръжния
съд – Плевен, и по т.д. № 66/2015 г. по описа на
Окръжния съд – Плевен, с писмо рег. № 94-00317/15 от 18.01.2016 г. на основание чл. 23, ал. 2
от наредбата (в редакцията към 9.06.2015 г.), като
е изискано в 7-дневен срок да представи писмен
отговор по изложеното в молбата и да ангажира
доказателства. В отговор е получено становище на
синдик Евгения Василева с вх. рег. № 94-00-317/15
от 3.02.2016 г. с приложения. С писмо рег. № 9400-317/15 от 29.07.2016 г. са поискани от синдик
Евгения Василева конкретни документи във връзка
с дейността є. В отговор синдикът извън срока по
чл. 23, ал. 2 от наредбата е представил писмено
становище вх. рег. № 94-00-317/15 от 24.08.2016 г.
и незаверени копия на някои документи.
За резултата от проверката са изготвени докладна записка рег. № 94-00-317/15 от 24.06.2016 г. и
докладна записка рег. № 94-00-317/15 от 12.09.2016 г.
от инспектор на Инспектората на министъра на
правосъдието по ЗСВ, извършил проверката.
От докладните записки се констатира следното:
С решение от 18.07.2012 г. по т.д. № 132/2012 г.
по описа на Окръжния съд – Плевен, на основание
чл. 632, ал. 1 във връзка с чл. 625 ТЗ е обявена неплатежоспособността на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД,
ЕИК 200416659; определена е начална дата на
неплатежоспособност – 30.11.2011 г.; открито е
производство по несъстоятелност на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД; постановено е обезпечение чрез
налагане на запор и възбрана върху имуществото
на длъжника; прекратена е дейността на дружеството; „ТДТ Пропърти“ – ЕООД, е обявено в
несъстоятелност и е спряно производството по
несъстоятелност. С решение от 22.11.2012 г. по т.д.
№ 132/2012 г. по описа на Окръжния съд – Плевен,
съдът на основание чл. 632, ал. 2 ТЗ е възобновил
спряното производство по несъстоятелност на „ТДТ
Пропърти“ – ЕООД, и е назначил за временен синдик Антоанета Божидарова Стойкова. Впоследствие
синдик Антоанета Стойкова е избрана от първо
събрание на кредиторите и за постоянен синдик.
С Решен ие № 57 о т 10.04.2014 г. по т.д.
№ 132/2012 г. по описа на Окръжния съд – Плевен,
съдът е прекратил на основание чл. 735, ал. 1, т. 1
ТЗ производството по несъстоятелност на длъжника
поради изчерпване масата на несъстоятелността.
Решението е обжалвано от „ОББ“ – АД. С определение Апелативният съд – Велико Търново, не
е допуснал обжалване и ипотекарният кредитор
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„ОББ“ – АД, е обжалвал отказа пред ВКС. С
Определение № 3 от 5.01.2015 г. ВКС отменя определението на АС – Велико Търново, и го връща
на същия за ново разглеждане. С Решение № 66
от 17.03.2015 г. АС – Велико Търново, е отменил
Решение № 57 от 10.04.2014 г. по т.д. № 132/2012 г.
по описа на ОС – Плевен, и е върнал делото на
ОС – Плевен, за продължаване на съдопроизводствените действия. Върнатото дело е преобразувано
от т.д. № 132/2012 г. по описа на ОС – Плевен, в
т.д. № 66/2015 г. по описа на ОС – Плевен – производство по несъстоятелност на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД.
Антоанета Стойкова е била временен и постоянен синдик на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД, в
периода от 22.11.2012 г. до 8.11.2013 г. само по т.д.
№ 132/2012 г. по описа на ОС – Плевен, на открито
производство по несъстоятелност на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД, ЕИК 200416659, и към момента
на проверката не са констатирани нарушения.
Евгения Василева е осъществявала дейност
като постоянен синдик по т.д. № 132/2012 г. по
описа на ОС – Плевен, за периода от 8.11.2013 г. до
10.04.2014 г. и като синдик по т.д. № 66/2015 г. по
описа на ОС – Плевен, на открито производство
по несъстоятелност на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД,
ЕИК 200416659.
Във връзка с Решение № 2823 от 6.03.2018 г. по
адм. дело № 10917/2017 г. на петчленен състав на
ВАС – II колегия, от административния орган се
констатира следното:
1. По т.д. № 132/2012 г. по описа на ОС – Плевен, в дейността на синдик Евгения Василева са
открити следните нарушения:
1.1. Липсват два отчета – за месец януари 2014 г.
и месец февруари 2014 г., което е нарушение на
чл. 659, ал. 2 ТЗ. Неизпълнението на задължението
за отчетност се възприема в съдебната практика
като основание за изключване от списъка на
синдиците, независимо от това дали са настъпили
конкретни вреди от нарушението.
1.2. Не е представила застраховка, с което е
нарушила чл. 663а, ал. 1 ТЗ и чл. 22, ал. 1 във
връзка с ал. 5 от наредбата. Задължението за
застраховка важи за времето на назначаване по
конкретно производство и е относимо за всяко
едно производство по несъстоятелност поотделно.
1.3. Не е представила дневник съгласно чл. 659,
ал. 1 ТЗ. Дневникът е важен източник на информация за съда и за кредиторите при осъществяване
на контрол върху дейността на синдика. Дневникът
следва да съдържа данни за цялостната дейност
на синдика както относно масата на несъстоятелността, така и относно имуществото на длъжника.
Липсата на дневник преклудира правото на кредиторите и съда да осъществяват контрол върху
дейността на синдика.
1.4. С разпоредбата на чл. 717н ТЗ е предвидено
на органа на принудително изпълнение – синдика,
да следи за правата на ипотекарния кредитор,
който не е кредитор на длъжника. Видно от материалите по делото е, че предходният синдик
Антоанета Стойкова е изпратила съобщение по
реда на чл. 717н ТЗ от 2.08.2013 г. до „ОББ“ – АД,
с което е уведомила банката като ипотекарен кредитор, че на 19.08.2013 г. е насрочена продажба по
реда на чл. 717ж ТЗ. Синдик Антоанета Стойкова
е изпратила и още едно съобщение по реда на
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чл. 717н ТЗ от 3.10.2013 г. до „ОББ“ – АД, с което
е уведомила банката като ипотекарен кредитор,
че на 18.10.2013 г. е насрочена продажба по реда
на чл. 718 ТЗ. След назначаването є за синдик
Евгения Василева с действията си не е зачела
правата на кредитора „ОББ“ – АД, по чл. 717н ТЗ
въпреки надлежното уведомяване на банката от
предходния синдик.
1.5. В нарушение на чл. 724 ТЗ е изготвена
сметка за разпределение, в която не е посочено, че
разпределената сума е от осребряване на имущество,
ипотекирано за обезпечение на дълг на трето лице.
Така синдикът не е предоставил възможността на
кредитора „ОББ“ – АД, да узнае за планираното
плащане и е преклудирал правото му на защита
от евентуално незаконосъобразно разпределение на
сумите. Изготвянето на сметката за разпределение
е правомощие на синдика, което той упражнява
по целесъобразност. Съставянето на сметката за
разпределение следва да се съобразява изцяло с
въведения законов ред за зачитане на правата на
всички кредитори, включително и на зачитането
на специфичното ипотечно право по чл. 717н ТЗ.
Съставянето на сметка за разпределение на сумата, получена от продажба на имот, ипотекиран за
обезпечаване на дълг на трето лице, дава единствената възможност на кредиторите на несъстоятелността да узнаят за планирано плащане в полза
на ипотекарния кредитор и да се защитят срещу
евентуална незаконосъобразност на това плащане.
В конкретния случай синдикът изцяло не е зачел
правата на ипотекарния кредитор „ОББ“ – АД, по
чл. 717н ТЗ и е изготвил сметка за разпределение
изцяло в полза на кредиторите на несъстоятелния
търговец, като дори не е упоменал за произхода
на разпределяните средства.
2. По т.д. № 66/2015 г. по описа на ОС – Плевен, в дейността на синдик Евгения Василева са
открити следните нарушения:
2.1. Не е предоставила ежемесечните си отчети. Съгласно чл. 659, ал. 2 ТЗ синдикът представя
пред съда по несъстоятелността и комитета на
кредиторите ежемесечно отчет за своята дейност.
Това е месечната отчетност, която е вменена
като задължение на синдика. Правните последици от неизпълнението на това задължение е
освобождаване на синдика. Съществена част от
дейността в производството по несъстоятелност се
осъществява от синдика и при липса на отчетност
прозрачността му се оказва нарушена. С месечните
си отчети синдикът не само информира участниците в производството за извършените от него
действия, но и за това на какъв етап се намира
самото производство. Въз основа на отчетите на
синдика може да се установи наличното в масата
на несъстоятелността имущество, състоянието му
и др. и въз основа на това да се направят преценки
за преминаване към следваща фаза на процеса.
2.2. Не е представила застраховка, с което е
нарушила чл. 663а, ал. 1 ТЗ и чл. 22, ал. 1 във
връзка с ал. 5 от наредбата. В чл. 663а, ал. 1 ТЗ е
посочено задължението синдикът да се застрахова
за времето, през което е назначен за синдик по
конкретно производство, а в ал. 2 е указано, че
застраховането следва да бъде извършено в 3-дневен
срок от избирането на лицето за синдик и преди
встъпването в длъжност. Съгласно наредбата в
3-дневния срок синдикът трябва да се застрахова
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и да представи пред съда по несъстоятелността
заверено копие от застрахователната полица.
Непредставянето на застрахователна полица е
неизпълнение на закона и наредбата.
2.3. Не е представила дневник съгласно чл. 659,
ал. 1 ТЗ, т.е. налице е неизпълнение на законоустановеното задължение на синдика за водене на
дневник. Дневникът следва да се води на хартиен
носител, да бъде с номерирани страници, прошнурован и заверен от съда по несъстоятелността. В
дневника синдикът записва последователно по реда
на извършването им всички действия по управление
и разпореждане с вещи и права от имуществото
на длъжника или от масата на несъстоятелността.
С оглед гореизложените нарушения и пропуски
в дейността на синдика Евгения Василева е налична съвкупност от неизпълнение на нормативно
вменени задължения на синдика.
Като взех предвид нарушенията на чл. 659, ал. 1
и 2, чл. 663а, ал. 1 ТЗ и чл. 22, ал. 1 във връзка
с ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците,
чл. 717н и 724 ТЗ, извършени от Евгения Василева
в качеството є на синдик в производството по
несъстоятелност на „ТДТ Пропърти“ – ЕООД,
ЕИК 200416659 (заличен търговец), със седалище
и адрес на управление към 2011 г.: гр. Плевен, ул.
Драма № 25, ап. 13, по т.д. № 132/2012 г. по описа
на Окръжния съд – Плевен, преобразувано в т.д.
№ 66/2015 г. по описа Окръжния съд – Плевен, и
на основание чл. 655, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 7
от Търговския закон и във връзка с чл. 23, ал. 3,
предложение 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците,
както и при съобразяване с влязло в сила Решение
№ 2823 от 6.03.2018 г. по адм. дело № 10917/2017 г.
на петчленен състав на ВАС – II колегия, относно
обжалване на Заповед № ЛС-04-2000 от 8.12.2016 г.
на министъра на правосъдието, с която Евгения
Борисова Василева е изключена от списъка на
лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производството по несъстоятелност по
Търговския закон, нареждам:
Изключвам Евгения Борисова Василева от гр.
Плевен, ЕГН 3508284036, със служебен адрес за
кореспонденция: гр. Плевен, ул. Шипка № 7, ет. 1,
ап. 1, от списъка на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производството по несъстоятелност по Търговския закон, утвърдена със
заповед по стария ред № ЛС-03-1190 от 18.06.1998 г.
(ДВ, бр. 96 от 1998 г.) и утвърдена със заповед след
изпит за придобиване на квалификация синдик
№ ЛС-04-462 от 29.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.)
на министъра на правосъдието.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Евгения Борисова Василева – за сведение, на
директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на
главния инспектор на Инспектората на министъра
на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Министър:
Ц. Цачева
4354
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-50
от 8 юни 2020 г.
Във връзка със заявления вх. № АУ14-1 от
15.01.2020 г., вх. № АУ14-1(3) от 11.03.2020 г. и
вх. № АУ14-1(11) от 22.05.2020 г. от А нгелин
Цачев, изпълнителен директор на ,,Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД („ЕСО“ – ЕАД),
и необходимостта от пренасяне на произведената
електроенергия от ветроенергийните паркове
около гр. Каварна към гр. Варна на основание
§ 45 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство и територията (ЗИД
на ЗУТ – ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ; декларация от изпълнителния директор
на „ЕСО“ – ЕАД, за идентичност на имената на
обекта, Заповед № РД-02-14-65 от 10.01.2013 г.
н а з а ме с т н и к-м и н ис т ъра н а р ег ион а л но т о
развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
електропровод „ВЛ 110 kV п/ст „Каварна“ до
стълб 12 от ВЛ 110 kV „Нектар“ от п/ст „Варна
север“, разположен на територията на общините
Варна и Аксаково, област Варна, и общините
Балчик и Каварна, област Добрич, разгласена
по реда на чл. 124б от ЗУТ, извършено съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
по реда на чл. 128 от ЗУТ със съобщения в
„Държавен вестник“, бр. 76 от 14.09.2018 г.,
бр. 77 от 18.09.2018 г., бр. 27 от 2.04.2019 г. и
бр. 40 от 17.05.2019 г.; доказателства за извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 от
ЗУТ; съгласуване на проекта на ПУП – ПП със
заинтересуваните централни и териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, за което
са приложени следните документи: Решение
№ ВА-174/ПР/2019 г. на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Варна, и писмо изх.
№ ЕО-2 от 13.02.2020 г. на Министерството на
околната среда и водите; писмо изх. № 66-3953
от 18.12.2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите; здравно заключение
изх. № РД-259-155 от 27.11.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – Варна; здравно
заключение изх. № РД-259-6 от 18.12.2018 г. на
Рег иона л ната зд ра вна инспек ц и я – Добри ч;
становища с изх. № 33-HH-709 от 15.07.2019 г.
и изх. № 33-HH-709 от 23.11.2018 г. на Министерството на културата; писма рег. инд. № 6338
от 19.11.2019 г. и изх. № 854 от 28.06.2019 г. на
„Североизточно държавно предприятие“ – Шумен; писмо рег. № 578500-3673 от 20.05.2019 г.
на дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ към МВР; становище рег.
№ 1983пс-26 от 16.04.2019 г. на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо рег. № 11-00-324 от 30.05.2019 г.
на Министерството на отбраната; писмо рег.
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№ Х-818 от 5.04.2019 г. на Държавна агенция
„Национална сигурност“; писмо изх. № ИГП-119
от 9.03.2020 г. на „Геозащита“ – ЕООД, Варна;
писмо изх. № 53-00 -13149 от 23.12.2019 г. на
Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх.
№ ЖИ-42810 от 5.12.2019 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № 753 от 7.11.2019 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Черно море; писма изх.
№ 26-00-2080 от 2.05.2019 г. и изх. № 05-09-130
от 27.09.2019 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“; писмо изх. № БТГ 24-00-1004(1)
от 18.04.2019 г. на „Булгарт рансгаз“ – Е А Д;
писма рег. № ДАЕУ-9136 от 15.10.2018 г. и рег.
№ Д А ЕУ-5283 о т 18.04.2019 г. на Държ а вна
агенция „Електронно управление“; писмо рег.
инд. № 95-Е-545 от 17.05.2019 г. на „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД; писма
изх. № TI 46289 от 4.10.2018 г. и № TI 46970 от
10.04.2019 г. на „Теленор Бъ лгари я“ – Е А Д;
писма изх. № 1172 от 5.02.2019 г. и № 2975 от
23.04.2019 г. на „А1 България“ – ЕАД; становища изх. № ВП-2207 от 19.11.2018 г. и изх.
№ ВП-2207 от 8.05.2019 г. на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ – ООД; писмо рег. инд.
№ ВИК-5393 от 12.11.2018 г. на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ – АД; писмо изх.
№ EDN-6997 от 29.10.2018 г. на „Електроразпределение Север“ – А Д; решение по протокол
№ УТАТУ-01-02-5 от 13.05.2020 г. на НЕСУТРП
и Заповед № РД- 02-15-79 от 11.04.2019 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ)
110 kV от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“
извън границите на урбанизираните територии в землищата на гр. Варна и с. Каменар,
община Варна, област Варна, в землищата на
с. Куманово, с. Орешак, с. Кичево и с. Осеново,
община Аксаково, област Варна, в землищата
на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, с. Царичино, с. Гурково и гр. Балчик,
община Балчик, област Добрич, и в землищата
на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, съгласно приетите и
одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
А дминистративния съд – Варна, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Варна, пред А дминистративния съд – Добрич, за
имотите, попадащи в района на действие на
АС – Добрич, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4428
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 194
от 22 април 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 24.7 съгласно протокол № 5 от
2.04.2020 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на химикалки със закрепени на тях стоки, имитиращи
храни – плодове: червена ябълка, ягода и банан,
изработени от мек материал, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер и
тъй като са изработени от дунапрен, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 години)
да ги объркат с храна, да отхапят от тях и да
погълнат малки части, което да причини задавяне
и последващо задушаване.
Стоките са във видимо несъответствие с изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4. „Тест за устойчивост
на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки части“, тъй като
лесно се отделят малки части и тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите (малки деца до 3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
4341

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 3 юни 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гра ж дани с многогодишни
жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16,
ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и
решения на общински съвети Управителният
съвет на НК ЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
Област Бургас: община Средец с председател
Николина Пенева Дамбулова и 5-членен състав.
Област Благоевград: община Благоевград
с председател Мари я Николова Стойнева и
5-членен състав.
Област Враца: община Мездра с председател
Светлана Николова Мицева и 5-членен състав.
Област Габрово: община Габрово с председател Мария Иванова Йозова и 7-членен състав;
Област Кърджали: община Кърджали с председател Гюлфидан Рафет Мустафа и 5-членен
състав.
Област Сливен: община Нова Загора с председател Тони Христова Димитрова и 7-членен
състав.
Област Смолян: община Девин с председател Елка Василева Станчева и 5-членен състав;
община Чепеларе с председател Стоян Атанасов
Кузмов и 5-членен състав.
Област София: община Етрополе с председател Владимир Милчов Китов и 5-членен състав;
община Своге с председател Милена Георгиева
Рашкова и 5-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени с решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
Председател:
Т. Стоянов
4313
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2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-37 от 9.06.2020 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-12
от 21.03.2018 г. (ДВ, бр. 28 от 2018 г.) за обект:
АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“,
участък от км 370+400 до км 372+000, съответно
за изменение на техническия проект за стоманобетонни укрепителни стени и наклон на изкопни
откоси в подучастък км 370+990 до км 371+500
и етапна връзка 1 при км 370+400, при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4450
37. – 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-38
от 9.06.2020 г. за строеж: „Ремонт на наземното
осветление на летателното поле и вертикалната светлинна маркировка на Летище София за
привеждането му в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от
12 февруари 2014 г., както и изпълнение на строително-ремонтните/монтажни работи по изпълнение
на проекта“, с местонахождение гр. София, Летище
София, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал
1 – летателно поле. 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.
4429
72. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка
с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа – изтичащ мандат;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Левски – изтичащ мандат;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Русе – изтичащ мандат;
1.4. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия
съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на
съдебната власт, като приемът на документи може
да се осъществява и по пощата. Към предложението
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се прилагат: подробна автобиография, подписана
от кандидата; копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата за
придобиване на имуществото и за наличието на
частен интерес по образец, утвърден от Пленума
на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и
други документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
4184
240. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти с такса: 2.2. История и археология
(ДП „Археологически изследвания и археометрия“) – едно място; 3.2. Психология (ДП „Обща
психология“) – две места; 8.3. Музикално и танцово
изкуство (ДП „Музика“) – четири места. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за
допускане до конкурса за редовна докторантура с
такса; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
идеен проект за дисертация; списък с публикации
по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски
изпити по специалността (писмен и устен); изпит
по чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите се
подават до два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет
на адрес: Нов български университет, корпус І,
офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За
информация: тел. 02/8110103.
4352
41. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доцент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника – един; професор на 1/2 щат
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и
археология – един, двата със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в Нов български
университет – София, ул. Монтевидео № 21, отдел
„Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.
4359
35. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 96 по протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичния общински
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съвет е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на
нови УПИ ХХІІІ-891, 901 – „За жс“, УПИ ХХІV888, 1464 – „За жс“, УПИ ХХV-891, 901, 1464 – „За
жс“, УПИ ХХVІ-887 – „За жс“, кв. 7, м. Малинова
долина – обслужващи обекти на Околовръстен
път, и изменение на план за улична регулация
(ИПУР) за продължаване на улица от о.т. 15 – о.т.
15а (нова) – о.т. 15г (нова) и нова задънена улица
от о.т. 15а (нова) – о.т. 15в (нова) с план-схеми,
част „ВиК“ в обхвата на проекта“. Решението и
проектът са изложени в район „Витоша“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
4358
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план-извадка за изменение
на план за улична регулация от о.т. 543а – о.т.
5а до о.т. 5б и свързаното с това изменение на
УПИ ІV-1307, 2857 – „За обществено обслужване
и жилищно строителство“, кв. 10а, м. В.з. Симеоново – север – Околовръстен път, и план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ
Х-899, 2971 – „За магазин, автосервиз, автокъща,
складове и офиси“, и УПИ ХІ-206, 1148, 2972,
2971 – „За магазин, автосервиз, автокъща, складове
и офиси“, кв. 1а, м. В.з. Симеоново – север, район
„Витоша“. Проектът е изложен в район „Витоша“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Витоша“.
4396
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ IV-295 – „за
безвредно производство и ОО“, кв. 5; УПИ II – „за
озеленяване“, кв. 4; ИПУР за улица от о.т. 333 до
о.т. 150 и улица от о.т. 152 до о.т. 153 и заличаване на улица от о.т. 149 до о.т. 152, м. Батарея,
район „Кремиковци“. Проектът е изложен в район
„Кремиковци“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта чрез район
„Кремиковци“ до Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
4397
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 102 по протокол № 10 от 18.02.2020 г. на СОС се одобрява: 1.
изменение на план за улична регулация – промяна
на профила на съществуваща улица между о.т. 192
и о.т. 193 и създаване на обслужваща задънена
улица с обръщало от о.т. 192а до о.т. 192б (нови)
по плана на м. С. Желява, район „Кремиковци“,
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по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект; 2. план
за регулация за създаване на нови УПИ I-2 – „за
ЖС“, УПИ II-2 – „за ЖС“, УПИ III-2 – „за ЖС“,
и УПИ IV-2 – „за ЖС“, от кв. 48 по плана на м.
С. Желява, район „Кремиковци“, по червените
и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект; 3. план за застрояване за нови
УПИ I-2 – „за ЖС“, УПИ II-2 – „за ЖС“, УПИ
III-2 – „за ЖС“, и УПИ IV-2 – „за ЖС“, от кв. 48
по плана на м. С. Желява, район „Кремиковци“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица. Решението да
се съобщи на заинтересуваните лица по реда на
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столичната община.
4398
380. – Община гр. Божурище, Софийска област
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
в обхват: Модернизация на съществуващото трасе
на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км
48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20,
касаещ реконструкцията на съществуващи инженерни мрежи, на територията на с. Храбърско,
община Божурище, Софийска област. Проектът
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4449
190. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура (външна канализация) по КККР на с. Арбанаси в обхвата на ПИ
00583.28.22 – за второстепенна улица; собственик – Община Велико Търново, с цел: ПУП – ПП
за елементи на техническата инфраструктура
(външна канализация) и ВиК схема – идеен
проект като вид – ПУП по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ
(парцеларен план). Проектът се намира в стая
516 на Община Велико Търново и може да бъде
разгледан от заинтересованите страни от понеделник до петък от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до
17 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Велико Търново.
4382
70. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект: ПУП – ПЗ (подро-
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бен устройствен план – план за застрояване) на
поземлен имот с идентификатор № 32874.27.177
по кадастралната карта на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с цел промяна на
предназначението на земята от „Земеделска“ за
„Обществено обслужване“. Проектът е изложен
в стая № 18 на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4384
23. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 197
от 27.05.2020 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект:
„Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD за
захранване на „Жилищен комплекс от затворен
тип“ и КОО „Рея“ в кв. 38 – УПИ IV-5, масив
38, по полски пътища по КК на с. Костиево,
община „Марица“. 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.
4385
24. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 193
от 27.05.2020 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на
кабелни линии НН от РУНН на БКТП „Детска
градина“ до нови електромерни табла ТЕПО,
монтирани на границата на ПИ № 11845.26.11 и
ПИ № 11845.27.10 по кадастралната карта на с.
Войводиново. 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.
4386
4. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
обявява, че е изготвен план на новообразуваните
имоти на имотите на ползвателите и на бившите
собственици в цифров и графичен вид в М 1:1000
за земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по
КК на землище с. Славовица, община Септември, за имоти с идентификатори 67009.20.510,
67009.15.239, 67009.15.235, 67009.20.274, м. Славовица, и имот с идентификатор 67009.18.231 в
м. Завоя. Планът на новообразуваните имоти,
регистърът на новообразуваните имоти на ползвателите и на бившите собственици и таблицата
за изчисление на дължимото обезщетение на
бившите собственици са изложени за разглеждане
в сградата на общинската администрация – гр.
Септември, дирекция „АТУ, И и ООС“, ет. 3,
стая 11. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересова-
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ните лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Септември,
като се приложат документите за собственост и
други документи, които считат за необходимо.
4387
54. – Областният управител на област Сливен на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 9 от 2.06.2020 г., с което
на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 8
във връзка с чл. 83, ал. 1 и 6 при условията на
чл. 142, ал. 2, чл. 140, ал. 6 от ЗУТ и § 5, т. 44 от
ДР на ЗУТ се разрешава на „Водоснабдяване и
канализация – Сливен“ – ООД, ЕИК 829053806,
със седалище и адрес на управление: Сливен, бул.
Шести септември № 27, с управител Севдалин
Рашев Рашев, да извърши предвидените в одобрения проект дейности на обект „Реконструкция
на помпените станции – подмяна на помпени
агрегати – ВС „Червенаково“, ПС „Север“ и ПС
„ДИПСИЗИ“, разположени на територията на
общините Сливен, Нова Загора и Твърдица.
Строежът се категоризира като втора категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и
чл. 5 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Сливен, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Сливен.
4360
55. – Областният управител на област Сливен
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 10 от 2.06.2020 г., с което на
основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 8 във
връзка с чл. 83, ал. 1 и 6 при условията на чл. 142,
ал. 2 и чл. 140, ал. 6 от ЗУТ се разрешава на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ – ООД,
ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: Сливен, бул. Шести септември № 27, с
управител Севдалин Рашев Рашев, да извърши
предвидените в одобрения проект дейности на
обект „Ремонт – подмяна на тръбните връзки в
сухите камери на резервоарите – ВС „Червенаково“. Водоснабдителна система „Червенаково“
е разположена на територията на общините
Сливен, Нова Загора и Твърдица. Строежът се
категоризира като втора категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 5 от
Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата
на видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Сливен, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Сливен.
4361
11. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 219 от
28.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за пътна
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връзка в имоти с идентификатори 67338.48.34
и 67338.48.35, с НТП съответно „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „дере“, за
осиг у ряване на т ранспортен дост ъп до ПИ
67338.48.54 и 67338.48.55, отредени „За сервиз
и складова база за селскостопанска техника“,
местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
4388
12. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 222 от
28.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен подробен устройствен план – план за
застрояване за квартали 26, 27 и 28, с. Сотиря,
община Сливен, с нанесени граници на регистрирано свлачище в района на ОУ „Свети Паисий
Хилендарски“, с. Сотиря. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Сливен.
4389
1. – Община Сливница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПП за обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от
км 1+000 до км 32+447.20, касаещ реконструкция
на съществуващи инженерни мрежи, на територията на гр. Сливница, община Сливница,
Софийска област. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения проект в
сградата на Община Сливница и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
4451
43. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че с Решение № 59
от 26.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски, е одобрен ПУП – парцеларен план
за „Нова кабелна линия 20 kVA за външно ел.
захранване на обект „Изграждане и оборудване
на нова ферма за овце“ в УПИ 157001 – ферма за
овце (ПИ 51980.157.1 по КК) в землището на гр.
Стамболийски, община Стамболийски, област
Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, пред
Административния съд – Пловдив.
4390
7. – Община Чирпан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е одобрен с Решение № 132 от 28.05.2020 г.
на Общ и нск и я с ъве т – г р. Ч и рпа н, п роек т
з а П У П – парце лар ен п ла н з а е лемен т и т е
на техническата инфрастру кт у ра за външно
елект розах ранване на ПИ с идентификатор
№ 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, община Чирпан, което ще се осъществи от точка на
присъединяване – табло, ниско напрежение, на
трафопост „Рупки – ПС Сарлъка, извод СрН
Спасово“, подстанция Чирпан, в ПИ с идентификатор 63344.121.468, преминаващо през по-
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землени имоти с идентификатори: 63344.121.478,
63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода), 63344.116.192, 63344.116.509,
63344.116.193, 63344.127.697 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (К К К Р) на
с. Рупките и с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора. Решението може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
4391
8. – Община Чирпан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 131
от 28.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Чирпа н, е одо бр ен п р о ек т ът з а изменен ие на
ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица
с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и план за регулация (ПР)
за УПИ I-1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана
на гр. Чирпан, община Чирпан, предвиждащ:
Изменение на регулационния план на гр. Чирпан
във връзка с предходно изменение на кадастралната карта на гр. Чирпан, одобрено със Заповед
№ РД-18-6898 от 2.07.2019 г. на началника на
СГКК (Службата по геодезия, картография и
кадастър) – Стара Загора. Скицата-предложение
предвижда изменение на ПУП – ПР, като част от
УПИ VI-1724, кв. 142, се присъедини към УПИ
I-1725, кв. 142, която част е закупена с протокол
от 9.04.1979 г., като регулационната граница съвпадне с имотната граница на ПИ с идентификатор
81414.502.1725 по кадастралната карта на гр. Чирпан. Останалата част от УПИ VI-1724, кв. 142, да
се присъедини към улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559,
която част е отчуждена за улица, и регулационната
граница на УПИ I-1725 да съвпадне с границите на имоти с идентификатори 81414.502.4293,
81414.502.1725 и 81414.501.237 по КККР на гр. Чирпан, вследствие на което да се заличи УПИ
VI-1724. Решението, с което е одобрен проектът
за ПУП – план за улична регулация (ПУР) на
улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и план за регулация
(ПР) за УПИ I-1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по
плана на гр. Чирпан от Общинския съвет – гр.
Чирпан, може да се обжалва или протестира в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан,
съгласно разпоредбите чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
4392
312. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на подземна кабелна линия – ниско напрежение, и електромерно табло за външно
ел. захранване на „Помпа“ в ПИ 77030.23.8 през
поземлени имоти 77030.23.622 – територия земеделска, и 77030.23.22 – територия на транспорта,
в землището на с. Хаджидимитрово, община
„Тунджа“. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „АТО и С“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
4393
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Административният съд – Варна, XXIX състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 735/2020 г. по описа на Административния
съд – Варна, по жалба срещу чл. 60, ал. 1 и 2
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – Провадия – чл. 60, ал. 1:
Председателският съвет разглежда по реда на
постъпване в деловодството на общинския съвет
исканията за питания, становища и предложения
на граждани и предлага на председателя на общинския съвет да бъдат включени в проекта за
дневен ред в отделна точка „изказвания, питания,
становища и предложения на граждани“ онези от
тях, които са по обществено значими въпроси;
ал. 2: Питанията, предложенията и становищата на
гражданите, които не са по обществено значими
въпроси, се изпращат до кмета на общината в
петдневен срок от заседанието на председателския
съвет за разпределянето им по компетентност.
Административно дело № 735/2020 г. по описа
на Административния съд – Варна, е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
23.07.2020 г. от 14,45 ч., което ще се проведе в
сградата на А дминистративния съд – Варна,
ул. Никола Вапцаров № 3А.
4439
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 от АПК обявява, че областният
управител на област Кюстендил оспорва Решение
№ 47 по протокол № 6 от 6.02.2020 г., прието
повторно с Решение № 65 по протокол № 7 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Рила, с
което е приет бюджета на Община Рила за 2020 г.
Релевират се възражения за незаконосъобразност
поради допуснати процесуални нарушения и неправилно прилагане на материалния закон. По
оспорването е образувано адм. дело № 160/2020 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 22.07.2020 г. от 10 ч.
4410
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 37, ал. 2
в частта относно „… а в останалите случаи – в
двумесечен срок от получаване на имуществото
след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3
от Закона за местните данъци и такси“, чл. 41,
ал. 1, 2 и 6, чл. 45, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 46, ал. 3
и чл. 58, ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Никопол, приета с Решение № 41 по
протокол № 5 от 29.02.2008 г., последно изменена
и допълнена с Решение № 172 от 20.12.2016 г., по
който е образувано адм. дело № 425 по описа на
Административния съд – Плевен, за 2020 г.
4440
Административният съд – Пловдив, по адм. д.
№ 808 по описа на съда за 2020 г. на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Риц Комерс“ – ЕООД, ЕИК 204041039,
Пловдив, ул. Васил Левски № 11, представлявано
от управителя Павел Захариев Буков, против Решение № 14, прието с протокол № 2 от 30.01.2020 г.
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на Общинския съвет – гр. Пловдив, за одобряване на ПУП – ПР на пета гр. част – Пловдив, с
Правила и нормативи за прилагане на плана и
план-схемите: Комуникационно-транспортна схема и Трансформация на собствеността – в частта
относно ПИ 56784.506.2 по КККР. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 14.07.2020 г. – 14 ч.
4411
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 46, ал. 3 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Бяла, област Русе, по което
оспорване е образувано адм. дело № 69/2020 по
описа на Административния съд – Русе, V състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 15.07.2020 г. от 10,30 ч.
4423
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 3 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е постъпила жалба
от Виолета Петрова Стоянова, Васил Петров
Стоянов, Гергина Петрова Атанасова, Силвия
Василева Миланова, Иванка Василева Илиева и
Петър Василев Петров, с която се оспорва Решение № 550/25.07.2019 г. на Столичния общински
съвет в частта относно ПРЗ на УПИ ІV – „за
озеленяване с режим Тго“, кв. 42г, за поземлен
имот с идентификатор 68134.1505.1861, м. Ж.к.
Дружба 2 – І част (ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г.),
по която е образувано адм. д. № 1336/2020 г. по
описа на Административния съд – София-град, ІІ
отделение, 58 състав. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“, като подадат
заявление до съда по реда и със съдържанието
по чл. 218, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
4441
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Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПИ съобщава, че по протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – София, против Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Божурище е образувано
адм. д. № 508/2020 г., насрочено в открито съдебно
заседание на 16.09.2020 г. от 10 ч.
4416
Врачанският окръжен съд, втори граждански
състав, призовава ответника Армин Хасанович,
роден на 23.12.1989 г. в Сърбия, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в Окръжния съд – Враца, стая 225, ет. 2,
за връчване на препис от искова молба заедно с
приложенията, както и препис от разпореждане
№ 80 от 20.02.2020 г. по гр.д. № 62/2020 г. по
описа на Окръжния съд – Враца, образувано по
предявени от Габриела Радкова Николова от гр.
Криводол, област Враца, искове с правно основание чл. 62, ал. 2 от СК за оспорване произход
от баща на детето Теодора Армин Хасанович,
съединени с иск по чл. 69 от СК за установяване произход от баща на детето Теодора Армин
Хасанович. В случай че Армин Хасанович не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4379
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав,
съобщава на Едуардо Аугусто Кейроз Биттар,
с неизвестен адрес, че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, ІІІ
бр. състав, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ и да получи съдебните
книжа като ответник по гр.д. № 2547/2020 г. по
описа на Районния съд – Пловдив, ІІІ бр. състав,
заведено от Ваня Рангелова Абушева-Биттар за
развод, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
4380
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 158 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответницата Лорейн Котице, родена на 7.11.1983 г.,
гражданка на Южна Африка, с постоянен адрес
гр. Йоханесбург, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 75596/2019 г. по описа на съда, заведено
от Калоян Дочков Костов от София по чл. 49 от
СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4412
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гражданско дeло № 183/2018 г. по
искова молба с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, и ответници – Ангел
Милчов Янудов и Мария Георгиева Янудова,
двамата с постоянен и настоящ адрес: Благоевград, ул. Тодор Александров № 16, ет. 3, ап. 6, с
правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 от ПЗРЗПКОНПИ и с
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цена на иска: 397 931,40 лв., с която се иска да се
отнеме в полза на държавата следното имущество:
На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
от Ангел Милчов Янудов и Мария Георгиева Янудова:
– 3/4 идеални части от самостоятелен обект в
сграда с предназначение „жилище, апартамент“,
заснет с идентификатор 04279.613.335.1.5, изграден
в сграда с идентификатор 04279.613.335, с площ
76,17 кв. м по кадастралната карта на Благоевград с ЕК АТТЕ 04279, община Благоевград,
област Благоевград, одобрен със Заповед № РД18-32 от 10.05.2006 г. на изпълнителния директор
на АК, при граници (съседи) на същия етаж:
04279.613.335.1.4, под обекта: 04279.613.335.1.2, над
обекта: 04279.613.335.1.7, който имот реално се
състои от две стаи, вестибюл, санитарен възел,
коридор, остъклена тераса и малко балконче, с
адрес на имота: Благоевград, ул. Тодор Александров № 16, ет. 2 (първи жилищен етаж), апартамент 2, при съседи: партерен етаж – търговски
обекти, Йордан Стоянов Китанов и Дончо Тодоров
Шандаров, ведно с мазе № 1 и 2 в партера и съответстващата част от общите части на сградата,
придобит с нотариален акт № 66, том VI, рег.
№ 13112, дело № 965/2007 г.;
– 44/64 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 04279.613.335.1.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Благоевград, с адрес на имота: Благоевград, ул. Тодор Александров № 16, ет. 5, който
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 04279.613.335,
с п ред на значен ие: д ру г ви д са мос т оя т елен
обект в сг рада, брой нива на обекта – 1, с
площ 64 кв. м, при съседи на самостоятелния
обект: на същия етаж – 04279.613.335.1.11, под
обекта – 04279.613.335.1.9, над обекта – няма,
придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, акт № 101, том І,
рег. № 1496/2011 г.;
– сумата в размер 14 417 лв., представляваща
вноски по банкови сметки от проверяваното лице;
– сумата в размер 20 948,13 лв., представляваща вноски по банкови сметки от трети лица;
– сумата в размер 8977,34 лв., представляваща
вноски по банкови сметки от трети лица;
– сумата в размер 81 648,03 лв., представляваща вноски по банкови сметки за погасяване
на банкови кредити.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД (отм.) от Ангел Милчов Янудов и
Мария Георгиева Янудова:
суми, послужили за погасяване на банкови
кредити в размер 154 566,90 лв., подлежащи на
отнемане на основание чл. 9 във връзка с чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.).
На основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.)
от Мария Георгиева Янудова:
сумата в размер 500 лв., получена при отчуждените дружествени дялове, подлежаща на отнемане
на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.).
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 16.09.2020 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото
имущество, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
4323
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Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 4/2020 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество – София, и ответници: Руслан Младенов
Иванов с постоянен и настоящ адрес: Петрич,
ул. Христо Чернопеев № 61, и Жулиета Миткова Димитрова с постоянен и настоящ адрес:
Петрич, ул. Христо Чернопеев № 61, с правно
основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ и с цена на иска 1 244 438,83 лв.,
с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответниците
имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
От Руслан Младенов Иванов сумата в размер
1 190 538,40 лв., представляваща разлика между
общия размер на получените суми от продажба
на златни бижута, други благородни метали и
монети през 2012 г., непреобразувани в друго
имущество.
От Руслан Младенов Иванов на основание чл. 151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 и 149 от
ЗПКОНПИ:
сумата в размер 45 580 лв., представляваща
пазарна стойност на недвижим имот към момента на отчуждаване, получена след проследено
преобразуване на имущество.
От Жулиета Миткова Димитрова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и с
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата 2800 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № Е3183ВН, дата на
първа рег. 4.11.1994 г.;
– сумата в размер 990 лв., представляваща
пазарна стойност на учредено и нереализирано
право на строеж върху общински недвижим имот;
– сумата в размер 602,64 лв., представляваща
погасителни вноски, извършени през 2016 г. по
банков кредит;
– сумата в размер 881,03 лв., представляваща
погасителни вноски по стоков кредит;
– сумата в размер 650,07 лв., представляваща
погасителни вноски по стоков кредит;
– сумата в размер 1444,54 лв., представляваща
погасителни вноски по банков кредит;
– сумата в размер 952,15 лв., представляваща погасителни вноски, извършени през 2015 и
2016 г. по банков кредит.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 5.10.2020 г. от 13,30 ч. в
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответниците.
4282
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76
от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 1401/2019 г. по описа на съда по постъпила
на 17.09.2019 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 196 384,67 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Шемси Мустафа Рамадан:
– сумата в размер 100 лв., представляваща
паричната равностойност на 10 дружествени дяла
от капитала на „Атлас 8“ – ЕООД.

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Шемси Мустафа
Рамадан:
– сумата в размер общо 94 000 лв., представляваща вземане на Шемси Мустафа Рамадан
от „Рашем“ – ЕООД;
– сумата в размер 5106 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта с IBAN
№ BG61RZBB91551091704001 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Шемси Мустафа
Рамадан;
– сумата в размер общо 720 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта виза с IBAN № BG55RZBB91554091704007 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Шемси Мустафа Рамадан;
– сумата в размер 691,78 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по спестовен
влог в евро с IBAN № BG04BPBI88982030118259
(сметка № BG02CRBA98982030118259 от „Алфа
банк – клон България“), с титуляр Шемси Мустафа Рамадан;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
възстановени допълнителни парични вноски на
собственика от „Рашем“ – ЕООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анелия Мирославова Рамадан:
– сумата в размер общо 50 000 лв., представляваща вземане на Анелия Мирославова
Рамадан от „Анел Раш“ – ЕООД;
– сумата в размер 4817,16 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в левове с № 16505722 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Анелия Мирославова
Рамадан;
– сумата в размер 4871,87 лв., представляваща плащане за погасяване на задължение по
договор за кредит от 11.12.2008 г. към „ОТП
Факторинг България“ – ЕАД;
– сумата в размер 130 лв., представляваща
погасителна вноска по кредит по разплащателна сметка в левове с № 18037919 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Анелия Мирославова
Рамадан;
– сумата в размер 9500 щатски долара, с
левова равностойност 13 144,23 лв., представляваща получени от Анелия Мирославова Рамадан
парични преводи чрез Western Union;
– сумата в размер 2189,50 евро с левова
равностойност 4282,29 лв., представляваща получени от Анелия Мирославова Рамадан парични
преводи чрез Western Union;
– сумата в размер 521,34 лв., представляваща преведени от Анелия Мирославова Рамадан
парични средства към трето лице чрез Western
Union;
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща
върнат заем от „Рашем“ – ЕООД, ЕИК 147158314.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.09.2020 г. от 14 ч.
В д ву ме с ечен с р ок о т о бнар од ва не т о в
„Държавен вестник“ на настоящото обявление
третите заинтересовани лица, които заявяват
самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като
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предявят иск пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция по настоящото дело.
4400
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание ч л. 74, а л. 1 и 2 о т
ЗОП Д Н П И обя вя ва, че е обра зу ва но г р.д.
№ 244/2019 г. по описа на ВОС по мотивирано
искане на Комисията за протвидействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, против Евлоги Митков
Петров, ЕГН 8601051924, с постоянен и настоящ
адрес: община Брегово, гр. Брегово, ул. Пенчо
Р. Славейков № 3, Елена Кръстева Евлогиева,
ЕГН 8410038255, с постоянен и настоящ адрес:
община Брегово, гр. Брегово, ул. Пенчо Р. Славейков № 3, и Яница Евлогиева Миткова, ЕГН
0945201735, с постоянен и настоящ адрес: община
Брегово, гр. Брегово, ул. Пенчо Р. Славейков
№ 3, чрез законните є представители Евлоги
Митков Петров и Елена Кръстева Евлогиева,
с цена на иска 48 670 лв. и същото е насрочено
за първо открито заседание на 23.09.2020 г. от
10,30 ч., като се иска на основание чл. 74, ал. 1
и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Евлоги Митков Петров:
– Товарен автомобил марка и модел „Ивеко
Дейли“, рег. № ВН9077ВМ, дата на първа peгистрация 10.11.2004 г., собственост на Евлоги
Митков Петров.
Пазарна стойност към настоящия момент
4000 лв.
– Лек автомобил марка и модел „Форд Мондео“, рег. № ВН1823ВР, дата първа peгистрация
9.08.1996 г., собст веност на Евлог и Ми т ков
Петров.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
– Лек а вт омоби л марка и модел „Опел
Вектра“, рег. № ВН2113ВР, дата на първа peгистрация 23.02.1994 г., собственост на Евлоги
Митков Петров.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 148 от ЗПКОНПИ от Елена Кръстева
Евлогиева:
– Лек автомобил марка и модел „Сузуки
вагон Р 1.0 И“, рег. № ВН7100ВР, дата на първа
peгистрация 16.10.1998 г., собственост на Елена
Кръстева Евлогиева.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Евлоги
Митков Петров:
– Сумата в размер на общо 670 лв., постъпила
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове
с дебитна карта № BG69BINV94800003008533 в
ТБ „Виктория“ – АД, открита на 3.02.2011 г. в
офис Видин и закрита на 9.02.2016 г., с титуляр
Евлоги Митков Петров.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Елена
Кръстева Евлогиева:
– Сумата в размер 8000 лв., постъпила през
2017 г. по разплащателна сметка в левове № BG29
STSA93000017657836 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита на 1.10.2009 г. в БО – Брегово, с титуляр
Елена Кръстева Евлогиева.
– Сумата в размер на общо 28 000 лв., внесени
на каса през 2015 и 2017 г. по срочен депозит в
левове № 22823994 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открит на 23.07.2015 г. в БО – Брегово, закрит на
27.02.2017 г., с титуляр Елена Кръстева Евлогиева.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Яница Евлогиева Миткова:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща остатък от внесени суми на каса през 2014
и 2015 г. по спестовен влог в левове № BG41
STSA93000021958212 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открит на 18.07.2014 г. в БО – Брегово, с титуляр
Яница Евлогиева Миткова.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като
предявят своите претенции пред Видинския окръжен съд не по-късно от един месец от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
4377
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че в същия съд е образувано гр.д.
№ 116/2020 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, с което против Михаил Петров
Михайлов и Първолета Димитрова Михайлова
са предявени осъдителни искове за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на обща стойност 374 895,29 лв.,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаил Петров
Михайлов имущество на стойност 77 425,89 лв.,
включващо:
– сумата в размер 899,37 лв., представляваща
продажната цена на 61,7023 дяла от ДФ „ОББ
Платиниум Облигации“;
– сумата в размер 12 394,18 лв., представляваща направени вноски на каса по банкови
сметки;
– сумата в размер 9339,08 лв., представляваща направени вноски на каса по банкови сметки;
– сумата в размер 6982,32 лв., представляваща валутни преводи;
– сумата в размер 1325 лв., представляваща
направени вноски на каса по банкови сметки;
– сумата в размер 46 485,94 лв., представляваща валутни преводи.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаил Петров
Михайлов и Първолета Димитрова Михайлова имущество на обща стойност 187 000 лв., включващо:
– сумата в размер 35 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил
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марка „БМВ“, модел „5 ЕР РЕИХЕ“, рег. № ВР
1100 ВН, рама № WBAFW71080С285865, към
датата на отчуждаването;
– сумата в размер 95 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил
марка „БМВ“, модел „М 6“, рег. № ВР 5200 ВК,
рама № WBSEH91040В777277, към датата на
отчуждаването;
– сумата в размер 57 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил
марка „БМВ“, модел „645 ЦИ“, рег. № ВР 1465
ВК, рама № WВАЕН71060В200808, към датата
на отчуждаването.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаил Петров Михайлов
и Първолета Димитрова Михайлова имущество
на обща стойност 8500 лв., включващо:
– л ек а в т о мо б и л м а р к а „Ф о л к с в а г ен “,
м о д е л „ Го л ф“, р е г. № ВР 6 9 8 4 ВК , р а м а
№ W V WZZZ1JZXW353723, с пазарна стойност
към момента 2500 лв.;
– лек а вт омоби л марк а „С и т роен“, мо дел „Ц 4 Пикасо“, рег. № ВР 8966 СА, рама
№ V F7UD9HZH9J256656, с пазарна стойност
към момента 6000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Първолета
Димитрова Михайлова имущество на стойност
108 279,40 лв., включващо:
– сумата в размер 73 761 лв., представляваща
направени вноски по банкова сметка;
– сумата в размер 14 190 лв., представляваща
направени вноски по банкова сметка;
– сумата в размер 12 992 лв., представляваща
направени вноски по банкова сметка;
– сумата в размер 1026,40 лв., представляваща лихви от незаконно придобити средства.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 15.10.2020 г. от 10 ч. в Окръжния
съд – Враца.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото
в срок до два месеца след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4378
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-8 състав, на основание чл. 154, ал. 1
от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр.д. № 2330/2020 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Красимир
Борисов Томов, ЕГН 7310206760, с постоянен
и настоящ адрес: София, район „Искър“, ж.к.
Дружба, бл. 90, вх. Ж, ет. 2, ап. 141, за отнемане
на следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Борисов
Томов, ЕГН 7310206760, с цена на иска 203 098,77 лв.:
Сумата в размер 4497,88 лв., получена като
неследващ му се дар.
Сумата в размер 139 352,89 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имот:
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апартамент № 45, намиращ се в София, ж.к.
Дървеница, бл. 34, на първия етаж, вход В, с
площ 65,66 кв. м, отчужден с нотариален акт
№ 164, т. II, peг. № 7136, към момента на отчуждаването му.
Сумата в размер 51 613,25 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот: гараж
№ 2, намиращ се в София, район „Студентски“,
в сградата на ЖСК „Сторгозия“, ул. Константин Игнатов № 2А, ж.к. Дървеница, с площ
26,18 кв. м, отчужден с нотариален акт № 166,
т. II, peг. № 7142, дело № 307 от 29.08.2019 г.,
към момента на отчуждаването му.
Сумата в размер 732,75 лв., представляваща
вноска от титуляря през 2012 г. по кредитна
карта „Виза Електрон“, открита на 8.02.2013 г.
и закрита на 3.07.2013 г. в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 6902 лв., представляваща
вноска от титуляря през 2012 г. по сметка с
IBAN BG60 UBBS 8423 1010 4577 16 в левове,
открита на 12.07.2002 г., закрита на 9.08.2013 г.
в „Обединена българска банка“ – АД.
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Борисов
Томов, ЕГН 7310206760, с цена на иска 563 339,70 лв.:
Сумата в общ размер 563 339,70 лв., открита
в банков сейф с номер № 1761 в „ОББ“ – АД,
включен в трезор № 1138, намиращ се в клон
„Княгиня Мария-Луиза“, София, „ОББ“ – АД,
ул. К н ягин я Мари я-Лу иза № 70, ползван от
Красимир Борисов Томов.
Съгласно определение от 12.03.2020 г. по гр.д.
№ 2330/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 8 състав,
съдът определя едномесечен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ и указание, че съдът насрочва
открито съдебно заседание за разглеждане на
искането, което ще се проведе в съдебна зала,
намираща се в сградата на Съдебната палата в
София, на 9.07.2020 г. от 14,30 ч.
4409
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите на „Си
Ен Джи Марица“ – ООД, ЕИК 175084796, в открито производство по несъстоятелност по т.д.
№ 6525/2016 г. по описа на СГС, ТО, VІ-2 състав,
да се явят в заседание на 23.06.2020 г. от 12,45 ч.
по т.д. № 2675/2019 г. по описа на СГС, ТО, VІ-7
състав, образувано по искане на „Си Ен Джи
Марица“ – ООД, ЕИК 175084796, за отмяна на
решение за събрание на кредиторите на „Си Ен
Джи Марица“ – ООД, ЕИК 175084796, проведено
на 3.12.2019 г., по т.д. № 6525/2016 г. по описа
на СГС, ТО, VІ-2 състав. С обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението всички
кредитори на „Си Ен Джи Марица“ – ООД,
ЕИК 175084796, се считат за редовно призовани.
Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша № 2, в съдебната зала, в която
заседава VІ-7 състав.
4425
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 574/2010 г. на политическа партия „Зелен

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Съюз“, както следва: Вписва промяна в чл. 1,
т. 1 от устава, приета от четвърти извънреден
конгрес, проведен на 18.01.2020 г. Вписва промяна
в адреса на управление: София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 119, ет. 5, ап. 12. Вписва:
Велемира Цвяткова Цвяткова – председател
и представляващ политическа партия „Зелен
Съюз“, Божидар Стефанов Александров – заместник-председател, и Валери Борисов Митрев – заместник-председател. Нов Национален
изпълнителен съвет в състав: председател – Велемира Цвяткова Цвяткова, и членове: Росен
Илиев Тасев, Величка Стоянова Митрева, Николай Илиев Тасев и Любомир Валериев Митрев.
Нов Национален контролен съвет в състав:
председател – Симеон Георгиев Църнаков, и
членове: Илинка Стоянова Пешева и Севдалина
Росенова Срадкова.
4426

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
9. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
„Бабел България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 20.07.2020 г. в 10 ч. в
София, бул. Македония № 20, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. прекратяване
на членство на членове на сдружението; 3. преобразуване на сдружението в обществена полза;
4. избор на управителен съвет на сдружението;
5. освобождаване на управителя на сдружението;
6. приемане на изменение в предмета на дейност на сдружението; 7. приемане на нов устав
на сдружението в съответствие с извършените
промени. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите, свързани с дневния ред, са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището му в София, бул. Македония № 20.
4394
3. – Управителният съвет на „Сдружение
Таекуондо – Клуб „Спарта – София“ стил СФТ“
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 25.08.2020 г. в 10 ч.
във физкултурния салон на 28 СОУ „Алеко Константинов“ – София, бул. Възкресение № 60, при
следния дневен ред: 1. отчетен годишен доклад
на УС за 2019 г.; 2. приемане на счетоводния
отчет за 2019 г.; 3. годишна програма за спортно
развитие на сдружението през 2020 г.; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4325
18. – Управителният съвет на Македонско
културно-просветно дружество „Гоце Делчев“,
Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на делегатите на
3.09.2020 г. в 17,30 ч. в Македонския дом, репетиционна зала, Варна, ул. Солун № 2, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. годишен доклад и
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финансов отчет за 2018 г.; 2. годишен доклад и
финансов отчет за 2019 г.; 3. разни. Поканват
се всички делегати да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4346
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Левски – 96“ –
гр. Главиница, област Силистра, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.07.2020 г. в 16 ч. в заседателната зала на Община Главиница, ул. Витоша № 44, при следния
дневен ред: 1. предложение за промени в устава
на ФК „Левски – 96“ – гр. Главиница; 2. упълномощаване на управителния съвет за срока
на мандата си да взема решения за участие в
други организации.
4355
7. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по Спортна Акробатика „АКРО НОВА“ – гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23, т. 3 от устава на клуба свиква годишно
общо събрание на 11.08.2020 г. в 18 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“ – гр. Горна Оряховица, ул. Васил Априлов № 26, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за 2017 г.; 2. приемане на ГФО за 2017 г.;
3. отчет за дейността на клуба за 2019 г. и насоки за 2020 г.; 4. приемане на ГФО за 2019 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час, след което се провежда на същото място,
при същия дневен ред и се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
4395
14. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на тънкорунни овце в България – Шу мен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно годишно събрание на асоциацията на 14.08.2020 г. в 11 ч. в зала „Тича“ на
хотел „Шумен“ – Шумен, при следния дневен
ред: 1. прием на нови членове на АРТОБ; 2.
отчет за дейността на УС на АРТОБ – Шумен,
през 2019 г.; 3. отчет за дейността на КС на
АРТОБ – Шумен, през 2019 г.; 4. разглеждане
на предварителния разчет на разходите на получената държавна субсидия от ДФ „Земеделие“
през 2020 г.; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
4345
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Фу тболен к л уб Р уен“, с. Богос лов, област

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 5.08.2020 г.
в 16,30 ч. в централната сграда на сдружението
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението и приемане на нов с извършените
промени; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Предложенията за обсъждане и за проекторешенията може да се намерят на адреса на
управление на сдружението всеки работен ден
от 8 до 17 ч. Поканата е поставена на мястото
за обявления в сградата на сдружение „Футболен клуб Руен“, както и е изпратена до всички
членове съгласно разпоредбите на действащия
устав на сдружението.
4326
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб
„Марица Милево“ – с. Милево, област Пловдив, ул. Осемнадесета № 4, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.07.2020 г.
в 17 ч. в заседателната зала на Община Садово
с адрес: Садово, ул. Иван Вазов № 2, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението и прекратяване на членство; 2.
отчет за дейността на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет на сдружението и представляващ сдружението; 4. вземане на решение
за промяна на устава на сдружението; заличава се текстът на чл. 8, ал. 1, 2 и 3; създава се
нов чл. 8: „Чл. 8. Членуването в сдружението
е доброволно. Членове могат да бъдат само
физически лица.“; заличава се т. 4 на чл. 13,
ал. 1; в чл. 20, ал. 2, в изречение второ текстът
„Поканата се обнародва в „Държавен вестник“
се заменя с „Покана се поставя на мястото за
обявление в сградата, в която се намира управлението на клуба, най-малко един месец преди
насрочения ден“.
4308
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Христо Смирненски“ –
с. Самоводене, област Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.07.2020 г. в 17 ч. в сградата на ОУ „Христо
Смирненски“ – с. Самоводене, при следния дневен ред: 1. отчет на ръководството; 2. приемане
на нови членове; 3. приемане на нов устав; 4.
обсъждане на въпроса с мелницата; 5. избор на
нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно.
4309
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