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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, приет с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и
98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41,
43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и
73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г.,
бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27,
39 и 65 от 2019 г. и бр. 52 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или
обявена извънредна епидемична обстановка
имат семейства с деца до 14-годишна възраст,
когато:
1. двамата или единият от работещите
родители, или родител, отглеждащ сам дете,
не може да извършват дистанционна работа
от вкъщи и нямат възможност да ползват
платен отпуск;
2. двамата или единият от родителите, или
родителят, отглеждащ сам дете, са останали
без работа, но нямат право на обезщетение
за безработица или размерът на получаваното
обезщетение е по-нисък от средномесечния
доход по ал. 3;
3. двамата или единият от родителите, или
родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват
занятието си поради въведените ограничения
във връзка с извънредното положение или
извънредната епидемична обстановка;
4. двамата или единият от родителите, или
родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или
3 не получават обезщетение за отглеждане на
дете до една година.
(2) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:
1. децата не са настанени извън семейството
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. децата се обучават синхронно от разстоя
ние в електронна среда или не посещават
детски ясли и детски градини, както и пред
училищните групи поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение
или извънредната епидемична обстановка.

(3) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от
семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация за отпускане
на помощта, по-нисък или равен на размера
на месечната минимална работна заплата,
определена за страната.
(4) При условията по ал. 1, ал. 2, т. 2 и
ал. 3 месечната целева помощ се отпуска и на
семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(5) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 2 и 3 и съвместно живеещи
родители без сключен граждански брак, които
съжителстват на един настоящ адрес заедно с
техните ненавършили пълнолетие деца, както
и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им
образование, но не по-късно от навършване
на 20-годишна възраст (родени и припознати
с изключение на сключилите брак).
(6) Размерът на помощта по ал. 1:
1. за семейства с едно дете е равен на
размера на месечната минимална работна
заплата, определена за страната;
2. за семейства с две и повече деца е равен
на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.
(7) Когато условията по ал. 2, т. 2 са налице
за срок до 5 работни дни, размерът на помощта
е 25 на сто от съответния размер по ал. 6.
(8) Когато условията по ал. 2, т. 2 са налице
за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на
помощта е 50 на сто от съответния размер
по ал. 6.
(9) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка
от работодател или нейно сканирано копие.“
Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2020 г. в размер до
85 000 000 лв. за изплащане на разходите по § 1.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.
§ 3. (1) Със сумата по § 2, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по „Политика в
областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна
програма „Социални помощи“, по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2020 г.
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(2) Със сумата по § 2, ал. 1 да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
§ 4. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2020 г. на базата на
фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
§ 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за уреждане на отношенията, свързани със
закриването на Държавната комисия по
хазарта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава ликвидационна комисия
за извършване ликвидацията на закритата
Държавна комисия по хазарта.
(2) Председател на ликвидационната комисия по ал. 1 е главният секретар на Министерството на финансите.
(3) Поименният състав на ликвидационната
комисия се определя със заповед на министъра
на финансите.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 1 в тримесечен
срок от нейното назначаване:
1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закритата
Държавна комисия по хазарта, и да изготви
финансови отчети и ликвидационен баланс;
2. да изготви протоколи – описи на имотите и движимите вещи, предоставени за
управление на закритата Държавна комисия
по хазарта;
3. да предаде архива и ведомостите за заплати на закритата Държавна комисия по хазарта на Националната агенция за приходите;
4. да закрие ползваните от Държавната
комисия по хазарта банкови сметки;
5. да оформи счетоводните документи,
свързани с разходите на закритата Държавна
комисия по хазарта;
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6. да извърши и други необходими дейности,
свързани с ликвидацията.
(2) Председателят на ликвидационната
комисия или упълномощен от него член на
комисията:
1. представлява комисията по време на
ликвидацията и оформя всички документи,
свързани с нейното извършване;
2. може да извършва разходи и да сключва
договори, включително с външни експерти,
когато това се налага в изпълнение на функциите на комисията;
3. може да предоставя движимите вещи на
закритата Държавна комисия по хазарта при
условията и по реда на Закона за държавната
собственост.
(3) Председателят на ликвидационната
комисия прекратява трудовите и служебните
правоотношения със служителите от закритата
Държавна комисия по хазарта при условията
и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от
Закона за държавния служител.
(4) Комисията представя заключителен
доклад и отчет за работата си на министъра
на финансите.
Чл. 3. Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по
Кодекса на труда, се изплащат чрез бюджета
на Националната агенция за приходите за
сметка на средствата по утвърдения бюджет
на Държавната комисия по хазарта за 2020 г.
въз основа на одобрени от председателя на
ликвидационната комисия документи.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 34,
46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6
и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88
от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от
2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г.
и бр. 24 и 80 от 2019 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 т. 3 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3:
а) точка 7 се отменя;
б) в т. 11 числото „7886“ се заменя със „7920“.
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§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18,
24 и 80 от 2019 г. и бр. 58 и 73 от 2020 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 числото „563“ се заменя
с „581“.
2. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „563“ се
заменя с „581“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„119“ се заменя със „123“;
в) на ред „дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ числото „65“ се заменя с „66“;
г) на ред „дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“ числото „23“
се заменя с „24“;
д) на ред „дирекция „Информационни системи“ числото „18“ се заменя с „20“;
е) на ред „Специализирана администрация“
числото „417“ се заменя с „431“;
ж) на ред „дирекция „Данъчна политика“
числото „36“ се заменя с „39“;
з) на ред „дирекция „Държавни разходи“
числото „37“ се заменя с „40“;
и) на ред „дирекция „Държавно съкровище“
числото „25“ се заменя с „27“;
к) на ред „дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“ числото „24“
се заменя с „27“;
л) на ред „дирекция „Правна“ числото „16“
се заменя с „19“.
§ 3. Промените по длъжностните разписания на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите се извършват
съобразно прекратяването на правоотношенията съгласно чл. 2, ал. 3 след уведомление от
председателя на ликвидационната комисия.
§ 4. Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от
2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 58
от 2018 г. и бр. 24 и 80 от 2019 г.), се отменя.
§ 5. Постановлението се приема на основание § 81, ал. 2 и § 83, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за хазарта
(ДВ, бр. 69 от 2020 г.).
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6539
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 36 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2020 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по
европейски проекти и други международни
програми и договори, за които се прилага
режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6548

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“, одобрена с Решение № 285 на
Министерския съвет от 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 23 061 428 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 285 на Министерския съвет от 2020 г.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 22 816 187 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 48 609 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 196 632 лв.
Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2020 г. – 14 555 929 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за национални програми
за развитие на образованието за 2020 г. –
8 505 499 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези
по чл. 2, ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.
Чл. 5. Министърът на образованието и
науката, министърът на младежта и спорта и
министърът на културата да извършат произтичащите промени по съответните бюджети за
2020 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 285 на Министерския съвет от
2020 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на младежта и спорта,
на министъра на културата и на кметовете
на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“ за 2020 г.
Списък на общините и средствата по одобрени
формуляри за институциите за втори транш
2020 г.

Община

Област

Доп ъ л н ителни разходи/трансфери по бюджетите на
о бщ и н и т е
(лв.)

Банско

Благоевград

32 993

Белица

Благоевград

49 863

Благоевград

Благоевград

423 087

Гоце Делчев

Благоевград

19 938

Гърмен

Благоевград

46 345

Kресна

Благоевград

13 424

Петрич

Благоевград

183 074

Cандански

Благоевград

100 568

Cатовча

Благоевград

95 039

Cимитли

Благоевград

31 012

Cтрумяни

Благоевград

2 024

Xаджидимово

Благоевград

59 479

Якоруда

Благоевград

74 145

Aйтос

Бургас

90 109

Бургас

Бургас

1 018 204

Kамено

Бургас

39 172
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Област

ВЕСТНИК

Доп ъ л н ителни разходи/трансфери по бюджетите на
общините
(лв.)

Община

С Т Р. 7

Област

Доп ъ л н ителни разходи/трансфери по бюджетите на
о бщ и н и т е
(лв.)

Kарнобат

Бургас

127 160

Tрявна

Габрово

35 753

Hесебър

Бургас

88 132

Балчик

Добрич

163 632

Поморие

Бургас

142 208

Генерал Тошево

Добрич

49 771

Pуен

Бургас

60 590

Добрич

Добрич

170 243

Средец

Бургас

92 015

Добричка

Добрич

118 066

Aврен

Bарна

34 385

Tервел

Добрич

94 975

Aксаково

Bарна

57 673

Шабла

Добрич

15 548

Белослав

Bарна

36 269

Aрдино

Kърджали

25 947

Bарна

Bарна

1 562 340

Джебел

Kърджали

40 805

Bълчи дол

Bарна

19 304

Kрумовград

Kърджали

21 569

Девня

Bарна

27 138

Kърджали

Kърджали

172 948

Долни чифлик

Bарна

79 073

Mомчилград

Kърджали

12 879

Дългопол

Bарна

30 879

Черноочене

Kърджали

20 966

Провадия

Bарна

105 095

Дупница

Kюстендил

165 142

Cуворово

Bарна

12 067

Kочериново

Kюстендил

40 178

Bелико Tърново

Bелико Tърново

208 499

Kюстендил

Kюстендил

1 022

Горна Oряховица Bелико Tърново

148 717

Pила

Kюстендил

15 680

Eлена

Bелико Tърново

43 533

Cапарева баня

Kюстендил

16 955

Лясковец

Bелико Tърново

17 505

Aприлци

Ловеч

53 321

Павликени

Bелико Tърново

24 285

Летница

Ловеч

85 967

Полски Tръмбеш Bелико Tърново

1 574

Ловеч

Ловеч

189 666

Cвищов

Bелико Tърново

110 266

Луковит

Ловеч

88 213

Cтражица

Bелико Tърново

50 638

Tетевен

Ловеч

78 380

Белоградчик

Bидин

16 638

Tроян

Ловеч

141 504

Bидин

Bидин

185 001

Ябланица

Ловеч

16 330

Kула

Bидин

37 576

Лом

Mонтана

54 374

Pужинци

Bидин

23 795

Mедковец

Mонтана

32 154

Чупрене

Bидин

38 148

Mонтана

Mонтана

162 215

Борован

Bраца

5 124

Якимово

Mонтана

14 270

Бяла Cлатина

Bраца

122 165

Батак

Пазарджик

1 929

Bраца

Bраца

266 273

Белово

Пазарджик

19 315

Kозлодуй

Bраца

55 404

Bелинград

Пазарджик

73 739

Mездра

Bраца

23 719

Лесичово

Пазарджик

25 601

Mизия

Bраца

19 724

Пазарджик

Пазарджик

615 936

Габрово

Габрово

115 372

Панагюрище

Пазарджик

76 431

Cевлиево

Габрово

76 946

Пещера

Пазарджик

104 190

С Т Р.
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Област

Доп ъ л н ителни разходи/трансфери по бюджетите на
общините
(лв.)

Pакитово

Пазарджик

35 127

Cептември

Пазарджик

114 269

Cтрелча

Пазарджик

51 259

Сърница

Пазарджик

5 128

Перник

Перник

Pадомир

Община

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Община

Област

Доп ъ л н ителни разходи/трансфери по бюджетите на
о бщ и н и т е
(лв.)

Bетово

Pусе

19 434

Pусе

Pусе

534 543

Cливо поле

Pусе

16 367

Ценово

Pусе

17 422

159 985

Aлфатар

Cилистра

14 468

Перник

125 259

Главиница

Cилистра

8 400

Tрън

Перник

17 146

Дулово

Cилистра

48 306

Гулянци

Плевен

58 481

Kайнарджа

Cилистра

20 863

Долна
Mитрополия

Плевен

6 818

Cилистра

Cилистра

308 388

Cитово

Cилистра

23 294

Искър

Плевен

277

Tутракан

Cилистра

76 295

Левски

Плевен

44 747

Kотел

Cливен

23 375

Hикопол

Плевен

17 728

Hова Загора

Cливен

67 388

Плевен

Плевен

253 283

Cливен

Cливен

263 905

Пордим

Плевен

37 337

Tвърдица

Cливен

71 168

Червен бряг

Плевен

132 436

Борино

Cмолян

18 631

Kнежа

Плевен

12 269

Девин

Cмолян

103 563

Aсеновград

Пловдив

149 988

Доспат

Cмолян

7 246

Брезово

Пловдив

16 124

Златоград

Cмолян

81 724

Kалояново

Пловдив

67 198

Hеделино

Cмолян

6 464

Kарлово

Пловдив

204 542

Pудозем

Cмолян

56 901

„Mарица“

Пловдив

105 019

Cмолян

Cмолян

308 055

Пловдив

Пловдив

1 205 678

Столична

София-град

Първомай

Пловдив

59 589

Ботевград

София област

63 788

Pаковски

Пловдив

34 442

Годеч

София област

19 703

„Pодопи“

Пловдив

46 164

Горна Mалина

София област

26 549

Cадово

Пловдив

19 494

Eлин Пелин

София област

3 163

Стамболийски

Пловдив

64 317

Ихтиман

София област

40 015

Xисаря

Пловдив

20 524

Kопривщица

София област

50 746

Куклен

Пловдив

18 863

Kостенец

София област

67 797

Сопот

Пловдив

1 103

Kостинброд

София област

15 358

Исперих

Pазград

79 823

Мирково

София област

4 184

Kубрат

Pазград

32 104

Пирдоп

София област

19 852

Лозница

Pазград

12 404

Правец

София област

2 755

Pазград

Pазград

202 419

Cамоков

София област

78 683

Цар Калоян

Pазград

1 239

Cвоге

София област

46 134

Борово

Pусе

11 957

Cливница

София област

29 273

Бяла

Pусе

26 444

Челопеч

София област

382

4 325 396
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Област

Доп ъ л н ителни разходи/трансфери по бюджетите на
общините
(лв.)

Гълъбово

Cтара Загора

19 748

Kазанлък

Cтара Загора

205 407

Mъглиж

Cтара Загора

44 351

Николаево

Cтара Загора

17 391

Павел баня

Cтара Загора

152 112

Pаднево

Cтара Загора

96 596

Cтара Загора

Cтара Загора

609 739

Чирпан

Cтара Загора

182 139

Aнтоново

Tърговище

53 259

Oмуртаг

Tърговище

57 536

Oпака

Tърговище

44 884

Попово

Tърговище

165 355

Tърговище

Tърговище

138 979

Димитровград

Xасково

94 199

Ивайловград

Xасково

25 131

Mинерални бани Xасково

19 990

Cвиленград

Xасково

354

Cимеоновград

Xасково

24 465

Cтамболово

Xасково

37 766

Tополовград

Xасково

48 663

Xарманли

Xасково

44 056

Xасково

Xасково

133 756

Велики Преслав

Шумен

86 030

Bенец

Шумен

26 324

Bърбица

Шумен

34 990

Kаспичан

Шумен

2 063

Hикола Kозлево

Шумен

7 358

Hови пазар

Шумен

2 555

Xитрино

Шумен

24 513

Шумен

Шумен

250 662

Болярово

Ямбол

50 885

Eлхово

Ямбол

18 593

Cтралджа

Ямбол

72 600

„Tунджа“

Ямбол

66 013

Ямбол

Ямбол

257 443

Общо средства
6549

22 816 187

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
и на еднократно финансово подпомагане 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.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. в размер 85 860 лв.
за изплащане на стипендии на учениците от
общинските училища и на стипендии на учениците от държавните училища, финансирани
от Министерството на културата, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 1620 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 84 240 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
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 по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
(2) Със сумата 186 030 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата 84 240 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата 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.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1,
в колона „Община“ на Постановление № 98 на
Министерския съвет от 2020 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
за изплащане на стипендии и на еднократно
финансово подпомагане 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. 48 от
2020 г.), думата „Плевен“ се заменя с „Пордим“.
§ 2. В приложението към чл. 1 на 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.
(ДВ, бр. 30 от 2020 г.), в раздел I „Мерки за
закрила на деца с изявени дарби, предложени
от министъра на културата“, в т. 2.11, колона 3
думите „обой и валдхорна“ се заменят с „обой,
валдхорна и ударни инструменти“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55а 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.
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 5. 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. 1, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 година
С р едс т ва з а
стипенд ии на
ученици от об
щинс ки училища
(лв.)

Общо
(лв.)

ВЕ Л И КО ВЕ Л И КО
ТЪРНОВО ТЪРНОВО

810

810

СМОЛЯН

810

810

Община

ОБЩО:
6550

Област

СМОЛЯН

1620
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.
за допълнение на Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от
2019 г. и бр. 33 и 37 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В допълнителните разпоредби се създават § 1б и 1в:
„§ 1б. (1) Заявления по чл. 98, ал. 2 за
включване в системата на държавно финансиране за 2020 година може да се подават
допълнително в срок до 4 септември 2020 г.
(2) За разглеждане и оценяване на подадените заявления се прилагат съответно
разпоредбите на глава десета, раздел I, като
експертната комисия представя на министъра
на образованието и науката становището по
чл. 104, ал. 1 в срок до 30 септември 2020 г.
(3) В правилника, приложен към заявлението по ал. 1, се определят и условията и редът,
които се прилагат за учебната 2020/2021 година
за определяне на приетите деца и ученици,
които ще се обучават без заплащане.
(4) Броят на децата и учениците по чл. 122,
ал. 1 и 2 се определя след влизане в сила на
заповедта на министъра на образованието и
науката за включване в системата на държавно финансиране и се публикува на интернет
страницата на институцията до 7 дни след
влизането є в сила.
(5) Условията и редът по ал. 3 се публикуват на интернет страницата на институцията
до 7 дни от влизането в сила на заповедта
на министъра на образованието и науката
за включване в системата на държавното
финансиране.
§ 1в. При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година
се допуска институциите от системата на
предучилищното и училищното образование
да извършват разходи за противоепидемични
мерки за превенция на разпространението на
COVID-19, въведени по реда на чл. 63, ал. 4
и 7 от Закона за здравето, както за сметка
на средствата за издръжка на дейностите
по възпитание и обучение на децата и учениците, така и за сметка на неизразходвани
средства за подпомагане на равния достъп
и подкрепа за личностно развитие по чл. 12,
ал. 1, чл. 16а, ал. 1 и чл. 52а, ал. 1.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6551

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 100 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. за
изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и
осигуряване на новия тип боен самолет.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
разходи за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата на фактически извършените разходи да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „А дминистративно осигуряване,
инфраструктура и управление на риска“ по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната на базата
на фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6552
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за
прилагане на чл. 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61,
67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на
Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ,
L 324 от 10.12.2009 г.) (обн., ДВ, бр. 32 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27
от 2010 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 39 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се добавя „и
на Решение (ЕС) 2020/1101 на Комисията от
23 юли 2020 година за изменение на Решение
(ЕС) 2020/491 за освобождаване от вносни
мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията
от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 241/36 от
27 юли 2020 г.), наричано по-нататък „Решение
№ (ЕС) 2020/1101“;
б) в т. 3 след думите „Решение № (ЕС)
2020/491“ се доба вя „и Решение № (ЕС)
2020/1101“.
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) В срок до 31 декември 2020 г. Агенция
„Митници“ представя на Комисията следната
информация:“.
§ 2. В заключителните разпоредби се създава § 4:
„§ 4. Член 7а и приложението към него се
прилагат за стоки, внесени от 30 януари до
31 октомври 2020 г.“
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
6553

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. в размер на
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5 622 000 лв. във връзка с предотвратяване
на разпространението и/или ограничението
на последиците от Ковид-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез 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 „Политика в областта на
правосъдието“, бюджетна програма „Охрана
на съдебната власт“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 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. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Министър-председател:
Бойко Борисов

6554

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
в размер 1 612 000 лв. за спешни аварийни
и реставрационни строителни дейности по
камбанарията на храм-паметника манастир
„Рождество Христово“ – Шипка.
(2) Разходите 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 „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона
за вероизповеданията.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6555

РЕШЕНИЕ № 600
ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Козя
поляна“, разположено в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна, на
„ХИДРОСТРОЙ“ – АД, гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – варовици,
представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Козя поляна“, разположено в землището на с. Поляците, община
Дългопол, област Варна, описано в Акт за
изключителна държавна собственост № 1616
от 8 август 2017 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
234,9 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в Координатна
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система „БГС 2005“, тип на координатите:
кадастрални, съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Козя поляна“ с площ 119,9 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 9 по външния контур на запасите
и ресурсите в Координатна система „1970 г.“,
съгласно специализирана карта и координатен
регистър – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„ХИДРОСТРОЙ“ – АД, гр. София – титуляр
на Удостоверение за търговско откритие № 533
от 13 декември 2016 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение № ВА-124/ПР/2016 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Варна. Решението е
приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита, съгласно § 1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на Наред-
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бата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и
да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да спазва забраните и ограниченията
за опазване на водоизточници и съоръжения
за питейно-битово водоснабдяване съгласно
мерките по Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.
за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между миннодобивния
обект и местните и/или републиканските
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строи
телни материали – варовици, в границите на
находището по т. 1;
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7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Козя поляна“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богат-
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ства, разработен в съответствие с мерките и
условията в Решение № ВА-124/ПР/2016 г. на
директора на РИОСВ – Варна; след съгласуването му цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка, при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния работен проект
концесионерът уведомява РИОСВ – Варна,
за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната
уредба по опазване на околната среда преди
съгласуването от министъра на енергетиката
на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична
преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
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7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
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или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер на 20 147 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранция по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи. Видът на финансовото обез-
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печение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
методиката – приложение № 4 към чл. 11 от
наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и последващите му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 20 475 тона/шестмесечие суровина, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
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договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Дългопол част от извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на осъществяване на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ХИДРОСТРОЙ“ – АД,
гр. София, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Козя поляна“
Координатна система „БГС 2005“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4760556.6

633283.8

2.

4760716.3

633604.4

3.

4760737.1

633939.2

4.

4760520.2

633944.1

5.

4760484.1

633940.4

6.

4760368.3

633959.4

7.

4760265.1

633936.2

8.

4760259.2

633708.3

9.

4760337.2

633472.7

6556
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ВЕСТНИК

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2
от 14 август 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм.
и доп., бр. 36 от 2020 г.)
Днес, 14 август 2020 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и
във връзка с обявена извънредна епидемична
обстановка с Решение № 325 от 14 май 2020 г.
на Министерския съвет на Република България и последващи такива, както и издадените в тази връзка заповеди на министъра на
здравеопазването за въвеждане на временни
противоепидемични мерки, с последващи изменения и допълнения на същите, се сключи
този Договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за денталните

Код

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски
съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 10, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и за работа при
неблагоприятни условия, свързани с обявено
извънредно положение, съответно извънредна
епидемична обстановка“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с
обявено извънредно положение, съответно
извънредна епидемична обстановка за период,
определен със закон“.
2. В ал. 5 думите „епидемична обстановка“ се заменят с „обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“.
§ 3. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична дентална помощ“, раздел
ІV, се създават чл. 105а и 105б със следното
съдържание:
„Чл. 105а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЗС договарят за периода на
дейност 1.09. – 30.11.2020 г. следните обеми
и цени за дейностите в извънболничната
дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО,
включени в приложение № 3 „Дентална извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г.:

Номенклатура

1

С Т Р. 1 7

2
1 Първична дентална помощ

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години,
изцяло или частично заплащана от НЗОК
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
10111
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

Цена (лв.)
заплащана
заплащана
от НЗОК
от пациента
4
5

Обем (бр.)
3
1 762 830
366 544
91 100

11,36

1,80

199 842

42,96

0,00

50811 Екстракция на временен зъб с анестезия

31 386

17,26

0,00

50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1 120

42,96

0,00

21 804

24,49

4,70

21 290

76,77

12,30

1

200,00

0,00

1

200,00

0,00

30111 Обтурация с амалгама или химичен композит

33211
33311
83211

83311

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години,
частично заплащана от НЗОК

1 393 830

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

Цена (лв.)
заплащана
заплащана
от НЗОК
от пациента
4
5

395 367

11,36

1,80

30112 Обтурация с амалгама или химичен композит

812 396

38,96

4,00

50912 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

179 907

38,96

4,00

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
83212
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

3 356

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
83312
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

2 804

200,00

0,00

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години,
изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени
в домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и в домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, вкл. и след навършване
на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани
под стража

822

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

261

13,16

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит
с анестезия

365

56,35

0,00

508111 Екстракция на временен зъб с анестезия

52

17,26

0,00

509111 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

5

42,96

0,00

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб с анестезия

23

40,13

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб с анестезия

114

100,01

0,00

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
832111
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години,
изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени
в домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и в домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, вкл. и след навършване
на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани
под стража

1 634

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

668

13,16

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит
с анестезия

595

56,35

0,00

833111
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

509121 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

Цена (лв.)
заплащана
заплащана
от НЗОК
от пациента
4
5

369

42,96

0,00

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
832121
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833121

2 Специализирана дентална помощ

10121

61 165

Специализирана дентална помощ, извършвана
от специалист по детска дентална медицина на
ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК

7 165

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 875

12,30

1,80

3 605

45,26

0,00

769

19,24

0,00

4

45,26

0,00

30121 Обтурация с амалгама или химичен композит
50821 Екстракция на временен зъб с анестезия
50921 Екстракция на постоянен зъб с анестезия
33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб

791

27,41

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

119

85,67

12,30

83221

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
83321
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана дентална помощ, извършвана
от специалист по детска дентална медицина на
ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК
за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални
услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска грижа, и за лицата,
задържани под стража

26

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

9

14,10

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит
с анестезия

6

60,45

0,00

508211 Екстракция на временен зъб с анестезия

3

20,57

0,00

509211 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1

45,26

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб с анестезия

3

43,05

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб с анестезия

2

108,92

0,00

832211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

Цена (лв.)
заплащана
заплащана
от НЗОК
от пациента
4
5

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
833211
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана
от НЗОК

2 801

102214 Специализиран обстоен преглед

200,00

0,00

821

12,30

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

401

18,27

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

1 071

45,49

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

506

4,24

0,80

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
832214
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана
от НЗОК

41 415
11 574

12,30

1,80

833214

102224 Специализиран обстоен преглед
520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

5 602

13,77

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

16 540

36,24

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

7 697

4,24

0,80

832224

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
833224
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специа лизирана хиру ргична извънболнична
помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в специалните училища и
в домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, до 18-годишна
възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража

16

3

14,10

0,00

1022114 Специализиран обстоен преглед
5202114

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

1

21,27

0,00

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

9

50,94

0,00
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

Цена (лв.)
заплащана
заплащана
от НЗОК
от пациента
4
5

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

1

5,04

0,00

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
8322114
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специа лизирана хиру ргична извънболнична
помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в специалните училища и
в домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, над 18-годишна
възраст, и за лицата, задържани под стража

29

9

14,10

0,00

5442114

8332114

1022214 Специализиран обстоен преглед
5202214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

2

21,27

0,00

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

15

50,94

0,00

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

1

5,04

0,00

8322214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
8332214
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия

7 149

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост
след общата анестезия

256

27,74

0,00

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

460

21,16

0,00

3 807

56,37

0,00

208

26,48

0,00

21

56,37

0,00

301212 Обтурация с амалгама или химичен композит
508212 Екстракция на временен зъб с анестезия
509212 Екстракция на постоянен зъб с анестезия
332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб

1 522

46,71

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

179

153,18

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

101

33,55

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

518

74,21

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

75

8,83

0,00
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

Цена (лв.)
заплащана
заплащана
от НЗОК
от пациента
4
5

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
832212
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Обща анестезия за лица с психични заболявания
до 18 години

2 564

Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

2 563

45,23

0,00

1

45,23

0,00

833212

901212

902212 Обща анестезия в болнично лечебно заведение
3 Медицинска експертиза

4

261 Подготовка за ЛКК

1

7,68

0,00

262 ЛКК

1

7,68

0,00

263 По искане на ЛКК

1

7,68

0,00

264 По искане на ТЕЛК

1

7,68

0,00

(2) Представителите по чл. 54, ал. 2 от ЗЗО
ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ
отчетния, на базата на информацията от отчетите по чл. 113, наблюдават и анализират
договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите на разходите за здравноосигурителните
плащания за дентална помощ.
(3) При констатирани при анализа по ал. 2
отклонения двете страни до 30-о число на
месеца, следващ отчетния, предприемат мерки
и действия с цел недопускане на преразход
по заложените в ЗБНЗОК за 2020 г. средства
за здравноосигурителните плащания за дентална помощ.
(4) Когато отчетената от ИДП дейност,
за заплащане до 31.12.2020 г., надвишава
средствата по чл. 12, ал. 1 и допълнителните
средства по чл. 12, ал. 3, цените по ал. 1 се
намаляват процентно в рамките на оставащите
средства за здравноосигурителните плащания
за дентална помощ и договорените допълнителни средства.
(5) За дейност декември 2020 г., подлежаща
на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г.,
се прилагат цените по чл. 105.
Чл. 105б. Със средствата от увеличението на цените по настоящи я Договор за
изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности за

2020 – 2022 г. ИДП осигуряват приоритетно
увеличение на разходи за персонал, нает от
лечебните заведения.“
§ 4. В чл. 122а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични
мерки на територията на цялата страна“ се
заменят с „Народното събрание е обявено
извънредно положение или с решение на
Министерския съвет е обявена извънредна
епидемична обстановка“.
2. В ал. 2 думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“, а думите „месеците, през които
действат противоепидемичните мерки по
ал. 1“ се заменят с „период, определен със
закон“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) За периода от 1.01.2020 г. до 31.08.2020 г.
НЗОК закупува дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 към
чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени и ред,
посочени в чл. 105.
(2) За периода от 1.09.2020 г. до 30.11.2020 г.
НЗОК закупува дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 към
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чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред
и в обеми, посочени в чл. 105а.
(3) За периода от 1.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
НЗОК закупува дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 към
чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред
и в обеми, посочени в чл. 105.
§ 6. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за
денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в
сила от датата на обнародването в „Държавен
вестник“, с изключение на § 3, който влиза в
сила от 1.09.2020 г.
§ 7. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС,
министъра на здравеопазването и „Държавен
вестник“.
§ 8. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Жени Начева
Д-р Николай Шарков
Зам.-председател на
УС на БЗС и председател
на КРД на БЗС:
Д-р Георги Димов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Д-р Борислав Миланов
Галя Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Росица Велкова
Д-р Донка СтанчеваД-р Иван Кокалов
Забуртова
Теодор Василев
Д-р Бисер Ботев
Григор Димитров
Д-р Валентин Павлов
Оля Василева
Д-р Тодор Кукуванов
Пламен Таушанов
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. д-р Костадин Ангелов, дм
6529

ВЕСТНИК
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ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4
от 14 август 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
меж ду Националната здравноосигу рителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.;
попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36
и 40 от 2020 г.)
Днес, 14 август 2020 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна,
на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във
връзка с обявена извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 от 14 май 2020 г. на
Министерския съвет на Република България
и последващи такива, както и издадените
в тази връзка заповеди на министъра на
здравеопазването за въвеждане на временни
противоепидемични мерки, с последващи изменения и допълнения на същите, се сключи
този договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 10, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и за работа при
неблагоприятни условия, свързани с обявено
извънредно положение, съответно извънредна
епидемична обстановка“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с
обявено извънредно положение, съответно
извънредна епидемична обстановка за период,
определен със закон“.
2. В ал. 6 думите „епидемична обстановка“ се заменят с „обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“.
§ 3. В чл. 173, ал. 3 след числото „174“
се поставя запетая и се добавя „174а“, след
числото „175“ се поставя запетая и се добавя
„175а“, а след числото „176“ се поставя запетая
и се добавя „176а“.
§ 4. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична помощ“, раздел V, се
създава чл. 174а:
„Чл. 174а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на
дейност 1.08. – 30.11.2020 г. следните обеми
и цени за дейностите в ПИМП, включени в
приложение № 1 „Първична извънболнична
медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба
№ 9 от 2019 г.:
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Капитационно плащане

5 884 830

GP01 0-18Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18
години

1 209 160

2,20

GP01 18-65Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65
години

3 189 916

1,40

GP01 65-200Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години

1 485 754

2,20

GP08

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ
на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката
съгласно Наредба № 9 от 2019 г.

5 884 830

0,14

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

921 251

GP04 0-1Y

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по
програма „Детско здравеопазване“

177 519

14,00

GP04 1-2Y

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по
програма „Детско здравеопазване“

61 588

13,00

GP04 2-7Y

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по
програма „Детско здравеопазване“

164 643

12,00

GP04 7-18Y

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по
програма „Детско здравеопазване“

212 248

11,00

GP03

Задължителни имунизации и реимунизации на деца от
0 до 18 години

305 253

7,00

Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ

4,00

GP06

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

Дейност по диспансерно наблюдение

1 002

9,00

1 538 029

NGP02

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно
заболяване

718 708

13,00

NGP02-D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

518 679

15,00

NGP03D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече
от две заболявания

300 642

18,00

GP05

Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години

800 684

18,00

GP09

Имунизации на лица над 18 години

71 871

7,00

GP07

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

7 672

10,00

Неблагоприятни условия

1 655 472 лв. стойност за
периода

(2) Представителите по чл. 54, ал. 1 от ЗЗО ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ
отчетния, на базата на информацията от отчетите по чл. 206 наблюдават и анализират договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите на разходите за здравноосигурителните плащания
за ПИМП.
(3) При констатирани при анализа по ал. 2 отклонения двете страни до 30-о число на месеца,
следващ отчетния, предприемат мерки и действия с цел недопускане на преразход по заложените
в ЗБНЗОК за 2020 г. средства за здравноосигурителните плащания за ПИМП.
(4) Когато отчетената от изпълнителите на ПИМП дейност, за заплащане до 31.12.2020 г., надвишава средствата по чл. 12, ал. 1, т. 1 и допълнителните средства от 6 000 хил. лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, заложени по ЗБНЗОК за 2020 г., цените
по ал. 1 се намаляват процентно в рамките на оставащите средства за здравноосигурителните
плащания за ПИМП и заложените допълнителни средства.
(5) За дейност декември 2020 г., подлежаща на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г.,
се прилага чл. 174.“
§ 5. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична помощ“, раздел V, се създава
чл. 175а:
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„Чл. 175а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност
1.08. – 30.11.2020 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2
към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1
„Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ на Наредба № 9 от 2019 г.:
Код

Номенклатура

1

2

Първични посещения

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

3

4

2 409 054

SOMC-43 1

Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични,
неподлежащи на диспансерно наблюдение

2 005 962

24,50

SOMC-44 1

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски
болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния

324 220

24,50

SOMC-45 1

Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия
и травматология“), изпълняващи процедури

51 416

24,50

SOMC-40 1

Първични профилактични прегледи по програма „Майчино
здравеопазване“

13 630

24,00

SOMC-42 1

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ

13 826

24,00

Вторични посещения

1 071 808

SOMC-43 2

Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични,
неподлежащи на диспансерно наблюдение

789 936

12,00

SOMC-44 2

Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски
болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния

234 926

12,00

SOMC-45 2

Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия
и травматология“), изпълняващи процедури

46 946

12,00

SOMC-39

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист
с придобита специалност по „Педиатрия“

16 324

14,00

SOMC-40 2

Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино
здравеопазване“

102 461

14,00

SOMC-41

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори
за развитие на заболяване

67

13,00

SOMC-42 2

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
едно или повече заболявания

241 784

13,50

SOMC-55

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с
психични и кожно-венерически заболявания

6 076

16,00

Медицинска експертиза

355 247

10,00

Високоспециализирани дейности

277 464

05.31

Локално обезболяване – проводна анестезия

06.11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

1

7,49

225

28,36

14.24

Лазертерапия при очни заболявания

3 803

39,91

21.22

Вземане на биопсичен материал от нос

1

13,38

21.29

Назален провокационен тест с алергени

1

26,22

21.31

Отстраняване на полипи от носната кухина

28

26,75

22.01

Пункция и аспирация на максиларен синус

426

13,05

28.0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

258

13,05

31.48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

191

26,75

33.29

Бронхопровокационен тест с метахолин

1

32,10

38.50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли

9

29,96

39.96

Венозна анестезия

123

25,00

40.11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

235

13,91
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

41.31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

45.13

Диагностична горна ендоскопия

45.23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

45.24

5

16,05

1 528

40,00

87

40,00

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

306

40,00

57.32

Уретроцистоскопия (диагностична)

687

20,12

57.33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

1

13,91

58.0

Уретротомия при стриктура

14

14,98

58.23

Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

60.11

Вземане на биопсичен материал от простата

2

13,91

64.11

Вземане на биопсичен материал от пенис

1

13,91

67.11

Колпоскопия с/без прицелна биопсия

1 291

40,00

67.19

Абразио на цервикален канал

488

40,00

67.32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

1 352

13,91

68.16

Аспирационна ендометриална биопсия

19

8,03

81.91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

82.04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

83.13

Вагинотомия

1

8,56

85.0

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

237

16,05

85.11

Вземане на биопсичен материал от гърда

253

13,91

86.3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни
тумори

4 096

13,91

88.71

Трансфонтанелна ехография

88.72

Ехокардиография

88.721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна
патология на плода

88.73

Ехография на млечна жлеза

88.75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

88.77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни
съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

88.79

Ехографско изследване на стави при деца

88.98

7 466

17,44

420

40,77

642

17,44

187 956

22,79

1

28,89

1 126

13,36

854

17,66

13 928

17,66

4 328

17,66

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи:
Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

1

20,33

89.01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на
радионуклидно маркирани тромбоцити

1

26,75

89.04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на
радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща
кръв/кинетика на еритроцити

1

26,75

89.06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от
морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни
показатели за диагноза и определяне на група прогностичен
риск при болен с левкемия

9

26,75

89.07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна
интервенция с анестезия

1 359

14,00

89.08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел
имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин
за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

2

26,75

89.12

Назален провокационен тест с медиатори

31

28,89
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89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

11 674

16,05

89.41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

2 728

20,12

89.50

Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер
мониториране)

4 468

17,44

89.61

Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер
мониториране)

491

17,12

90.49

Индуциране на храчка и нейната обработка

1

12,84

93.08

Електромиография (ЕМГ)

13 802

16,05

93.13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

109

12,84

93.21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

47

12,84

93.27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при
ДЦП

35

27,82

93.75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни
упражнения) 10 сеанса

265

27,82

94.35

Сесия за кризисна интервенция

95.12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

95.23

Евокирани потенциали

95.47
96.53
99.88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

Z01.5
Z01.5

58

5,00

3 651

36,06

63

20,33

Фонетография

1

16,05

Назален лаваж и обработка

1

18,19

5 815

26,75

Кожно-алергично тестуване

328

8,03

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

131

9,63

Физиотерапия и рехабилитация

2 747 122

SOMC-56

Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия
и рехабилитация

125 109

11,00

SOMC-36

Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация

1 207 851

3,00

SOMC-37

Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация

49 331

3,00

SOMC-38

Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация

1 239 934

3,00

SOMC-46

Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

124 897

8,00

(2) Представителите по чл. 54, ал. 1 от ЗЗО ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ
отчетния, на базата на информацията от отчетите по чл. 206 наблюдават и анализират договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите на разходите за здравноосигурителните плащания
за СИМП.
(3) При констатирани при анализа по ал. 2 отклонения двете страни до 30-о число на месеца,
следващ отчетния, предприемат мерки и действия с цел недопускане на преразход по заложените
в ЗБНЗОК за 2020 г. средства за здравноосигурителните плащания за СИМП.
(4) Когато отчетената от изпълнителите на СИМП дейност, за заплащане до 31.12.2020 г., надвишава средствата по чл. 12, ал. 1, т. 2 и допълнителните средства от 3 000 хил. лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, заложени по ЗБНЗОК за 2020 г., цените
по ал. 1 се намаляват процентно в рамките на оставащите средства за здравноосигурителните
плащания за СИМП и заложените допълнителни средства.
(5) За дейност декември 2020 г., подлежаща на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г.,
се прилага чл. 175.“
§ 6. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична помощ“, раздел V, се създава
чл. 176а:
„Чл. 176а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност
1.08. – 30.11.2020 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медикодиагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана
извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:
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01

Клинична лаборатория

5 776 180

01.01

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

862 586

2,30

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

264 616

1,00

01.04

Време на кървене

15 977

1,70

01.05

Протромбиново време

91 845

2,45

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

01.07

Фибриноген

01.08

7 370

2,45

14 329

2,45

Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити,
кръв)

297 931

1,10

01.09

Седимент – ориентировъчно изследване

333 042

1,10

01.10

Окултни кръвоизливи

880

2,70

01.11

Глюкоза

539 421

1,65

01.12

Кръвно-захарен профил

111 715

4,50

01.13

Креатинин

519 781

1,70

01.14

Урея

84 632

1,70

01.15

Билирубин – общ

26 788

1,70

01.16

Билирубин – директен

12 997

1,70

01.17

Общ белтък

20 644

1,70

01.18

Албумин

13 718

1,70

01.19

Холестерол

177 282

1,70

01.20

HDL-холестерол

196 274

1,70

01.21

Триглицериди

258 547

1,70

01.22

Гликиран хемоглобин

152 150

11,00

01.23

Пикочна киселина

159 763

1,70

01.24

AСАТ

158 681

1,70

01.25

АЛАТ

162 001

1,70

01.26

Креатинкиназа (КК)

7 614

1,70

01.27

ГГТ

80 446

1,70

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

27 937

1,70

01.29

Алфа-амилаза

12 619

1,70

01.30

Липаза

01.31

Натрий и калий

01.33

Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол,
HDL-холестерол, триглицериди)

01.34

2 547

2,00

64 560

3,40

167 604

5,00

Калций

21 496

1,70

01.35

Фосфати

11 847

1,70

01.36

Желязо

69 910

1,70

01.37

ЖСК

23 105

2,50

01.38

CRP

114 396

4,50

01.39

LDL-холестерол

183 144

2,20

01.40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско
или автоматично апаратно изследване

76 235

2,50

01.41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

6 195

2,50

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

01.42

Орален глюкозо-толерантен тест

1 700

4,70

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бетастрептококови инфекции)

1 963

4,40

02.10

Изследване на ревма фактор (RF)

2 113

4,40

09.01

Криоглобулини

21

7,50

09.02

Общи имуноглобулини IgM

249

11,75

09.03

Общи имуноглобулини IgG

286

11,75

09.04

Общи имуноглобулини IgA

235

11,75

09.05

С3 компонент на комплемента

50

11,75

09.06

С4 компонент на комплемента

10.08

fT4

10.09
10.10
10.11
10.12

41

11,75

63 294

12,00

TSH

155 922

12,00

PSA

100 263

13,00

CA-15-3

905

13,50

СА-19-9

1 016

13,50

10.13

СА-125

3 401

13,50

10.14

Алфа-фетопротеин

381

13,50

10.15

Бета-хорионгонадотропин

473

14,50

10.16

Карбамазепин

36

14,50

10.17

Валпроева киселина

267

14,50

10.18

Фенитоин

1

14,50

10.19

Дигоксин

7

14,50

10.20

Изследване на урина – микроалбуминурия

10.21

Progesteron

10.22
10.23

50 845

9,60

2 858

12,00

LH

3 684

12,00

FSH

4 806

12,00

10.24

Prolactin

7 384

12,00

10.25

Estradiol

3 343

12,00

10.26

Testosteron

10.27

Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti-TPO

10.32

3 812

12,00

12 366

12,00

Феритин

392

11,00

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

692

14,50

10.61

СЕА

749

14,50

02

Клинична микробиология

02.07
02.09
02.10
02.11
02.12

02.13

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR
или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции
и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
Изследване за ревматоиден фактор (RF)
Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за
доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е.
coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други
Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus,
S. saprophyticus)

218 421
13 070

4,27

4 933

4,40

4 776

4,40

545

4,27

21 994

9,60

42 433

7,20

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

02.15

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат
по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus
beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии,
гъбички (C. albicans) и др.

1 958

10,20

02.17

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A,
Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae
и др. Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans и др.)

4 664

10,20

02.19

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

42 224

5,50

02.21

Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на
Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae
и други Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др.

33 514

8,50

02.22

Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на
Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus Enterobacteriaceae и
други Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др.

394

8,50

02.23

Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на
Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus Enterobacteriaceae и
други Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др.

386

8,50

02.24

Микробиологично изследване на простатен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на
Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae
и други Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др.

77

8,50

02.25

Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus
beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-)
бактерии, гъбички (C. albicans) и др.

1 174

8,50

02.26

Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и
интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus
(S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), гъбички (C. аlbicans)

16 893

8,50

02.27

Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus
(S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), гъбички (C. albicans)

11 184

8,50

02.28

Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и
доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus
(gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

828

8,50

02.29

Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по
Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus betahaemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

810

8,50

10.63

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

564

3,46

10.64

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

16 000

60,00

04

Медицинска паразитология

43 070

04.01

Микроскопско изследване за паразити

41 358

4,50

04.02

Серологично изследване за трихинелоза

57

12,00

04.03

Серологично изследване за токсоплазмоза IgM

720

11,00

04.04

Серологично изследване за ехинококоза

623

12,00

04.05

Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis

12

1,40

04.06

Серологично изследване за токсоплазмоза IgG

300

11,00

05

Вирусология

43 032

05.01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

10 274

05.02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM

25

9,80

05.03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

5

9,80

9,50
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05.04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

05.05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

05.06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела хепатитен В
вирус
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG
Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен
В вирус
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

05.07
05.09
05.10
10.64
06

06.02

Образна диагностика
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
Рентгенография на челюстите в специални проекции

06.03

Рентгенография на лицеви кости

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

06.05

Специални центражи на черепа

06.06

Рентгенография на стернум

06.07

Рентгенография на ребра

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

06.09

Рентгенография на крайници

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

06.14

Рентгенография на бедрена кост

06.15

Рентгенография на колянна става

06.16

Рентгенография на подбедрица

06.17
06.18
06.19
06.20
06.21

Рентгенография на скапула

06.22

Рентгенография на раменна става

06.23
06.24
06.25
06.26

06.01

199

10,20

14 267

10,20

1 866

11,40

237

13,06

36

9,80

123

13,06

16 000

60,00

526 840
8 103

1,80

148

9,50

685

9,50

15 956

9,50

595

9,50

229

9,50

3 812

9,50

532

9,50

1 393

9,50

11 937

9,50

146

9,50

726

9,50

12 797

9,50

1 515

9,50

36 904

9,50

4 433

9,50

Рентгенография на глезенна става

12 326

9,50

Рентгенография на стъпало и пръсти

17 241

9,50

Рентгенография на клавикула

525

9,50

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

179

9,50

121

9,50

12 849

9,50

Рентгенография на хумерус

1 040

9,50

Рентгенография на лакетна става

3 950

9,50

Рентгенография на антебрахиум

2 313

9,50

Рентгенография на гривнена става

9 692

9,50

06.28

Рентгенография на череп

1 106

15,50

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06.32

Обзорна рентгенография на корем

06.33
06.34
06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

63 949

15,50

112 070

15,50

387

15,50

4 482

15,50

Рентгенография на таз

13 836

15,50

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

44 111

15,50

8

24,50

3 509

24,50
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва

06.39

Иригография

10.01

Компютърна аксиална или спирална томография

10.02
10.03
10.04

Ехография на млечна жлеза

10.58

Хистеросалпингография

10.59

Интравенозна холангиография

10.60

Венозна урография

10.62

132

24,50

781

24,50

18 192

90,00

Ядрено-магнитен резонанс

10 578

245,00

Мамография на двете млечни жлези

60 276

21,00

5 365

16,50

11

24,50

1

24,50

172

24,50

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

27 727

15,50

07

Обща и клинична патология

75 084

07.01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

07.02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

07.03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

07.04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
пикочен мехур

1

9,50

07.05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

1

9,50

07.06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

1

9,50

07.07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

13

9,50

8

9,50

73 478

9,50

2

9,50

1

9,50

07.08
07.09
07.10
07.11

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
уретери
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски
полови органи
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна
кухина
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни
лезии

9

9,50

4

9,50

59

9,50

07.12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

17

9,50

07.13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
пиелон

1

9,50

10.38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

28

20,00

10.39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

92

20,00

10.40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

6

20,00

10.41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

22

20,00

10.42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

1

20,00

10.43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

73

20,00

10.44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс
и трахея

1

20,00

10.45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

1

20,00

10.46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации
в коремната кухина

8

20,00

10.47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

347

20,00

10.48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

9

20,00

10.49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

745

20,00

10.50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

1

20,00

10.51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

144

20,00
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

10.52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната
система

1

20,00

10.53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

5

20,00

10.54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

1

20,00

10.55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

2

20,00

10.56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

1

20,00

10.57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

1

20,00

09

Клинична имунология

01.38

Изследване на С-реактивен протеин

1

4,50

02.10

Изследване на ревматоиден фактор

1

4,40

09.01

Определяне на криоглобулини

4

7,50

09.02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

80

11,75

09.03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

93

11,75

09.04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

81

11,75

09.05

Определяне на С3 компонент на комплемента

52

11,75

09.06

Определяне на С4 компонент на комплемента

48

11,75

10

140,00

1

39,00

10.05
10.06

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и
моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

648

10.07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

1

55,00

10.08

fT4

47

12,00

10.09

TSH

59

12,00

10.27

Определяне на Anti-TPO

1

12,00

10.29

Определяне на общи IgE

50

50,00

10.30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

119

50,00

12

Трансфузионна хематология

10.35
10.36
10.37
12.01
12.02
12.03
12.04

12.05
12.06

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и
анти-комплементарен (Сꞌ) тест-реагент
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата
чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела
от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез
аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген
от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А,
анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху
еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с
поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в
серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или
ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с
поливалентен антиглобулинов серум
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

13 563
14

14,11

41

28,00

119

19,60

8 951

8,50

1 368

5,00

120

37,90

162

25,27

2 773

37,90

15

35,00

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

(2) Представителите по чл. 54, ал. 1 от ЗЗО
ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ
отчетния, на базата на информацията от отчетите по чл. 206 наблюдават и анализират
договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите на разходите за здравноосигурителните
плащания за МДД.
(3) При констатирани при анализа по ал. 2
отклонения двете страни до 30-о число на
месеца, следващ отчетния, предприемат мерки
и действия с цел недопускане на преразход по
заложените в ЗБНЗОК за 2020 г. средства за
здравноосигурителните плащания за МДД.
(4) Когато от четените изследвани я от
изпълнителите на МДД, за заплащане до
31.12.2020 г., надвишават средствата по чл. 12,
ал. 1, т. 3 и допълнителните средства от
3 000 хил. лв. от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“, заложени
по ЗБНЗОК за 2020 г., цените по ал. 1 се намаляват процентно в рамките на оставащите
средства за здравноосигурителните плащания
за МДД и заложените допълнителни средства.
(5) За дейност декември 2020 г., подлежаща
на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г.,
се прилага чл. 176.“
§ 7. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числото „174“ се поставя
запетая и се добавя „174а“, след числото „175“
се поставя запетая и се добавя „175а“, а след
числото „176“ се поставя запетая и се добавя
„176а“.
2. В ал. 7 след числото „174“ се поставя
запетая и се добавя „174а“, след числото „175“
се поставя запетая и се добавя „175а“, а след
числото „176“ се поставя запетая и се добавя
„176а“.
3. В ал. 8 след числото „174“ се поставя
запетая и се добавя „174а“, след числото „175“
се поставя запетая и се добавя „175а“, а след
числото „176“ се поставя запетая и се добавя
„176а“.
§ 8. Създава се чл. 177а:
„Чл. 177а. Със средствата от увеличението
на цените по настоящия Договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
изпълнителите на ПИМП и СИМП осигуряват приоритетно увеличение на разходи за
персонал, нает от лечебните заведения.“
§ 9. В чл. 179, ал. 1, т. 10 думите „обявена
епидемична обстановка“ се заменят с „обявено
извънредно положение, съответно извънредна
епидемична обстановка“.
§ 10. В чл. 187а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични
мерки на територията на цялата страна“ се
заменят с „Народното събрание е обявено

ВЕСТНИК
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извънредно положение или с решение на
Министерския съвет е обявена извънредна
епидемична обстановка“.
2. В ал. 2 думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“, а думите „месеците, през които
действат противоепидемичните мерки по
ал. 1“ се заменят с „период, определен със
закон“.
§ 11. В чл. 190, ал. 1, т. 11 думите „обявена
епидемична обстановка“ се заменят с „обявено
извънредно положение, съответно извънредна
епидемична обстановка“.
§ 12. В чл. 201а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични
мерки на територията на цялата страна“ се
заменят с „Народното събрание е обявено
извънредно положение или с решение на
Министерския съвет е обявена извънредна
епидемична обстановка“.
2. В ал. 2 думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“, а думите „месеците, през които
действат противоепидемичните мерки по
ал. 1“ се заменят с „период, определен със
закон“.
§ 13. В чл. 203, ал. 8 думите „обявена епидемична обстановка“ се заменят с „обявено
извънредно положение, съответно извънредна
епидемична обстановка“.
§ 14. В чл. 205а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични
мерки на територията на цялата страна“ се
заменят с „Народното събрание е обявено
извънредно положение или с решение на
Министерския съвет е обявена извънредна
епидемична обстановка“.
2. В ал. 2 думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“, а думите „месеците, през които
действат противоепидемичните мерки по
ал. 1“ се заменят с „период, определен със
закон“.
§ 15. В чл. 337, ал. 3 след числото „338“ се
поставя запетая и се добавя „338а“.
§ 16. В Специалната част, глава деветнадесета „Болнична помощ“, раздел VІ, се
създават чл. 338а и 338б:
„Чл. 338а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на
дейност 1.08. – 31.12.2020 г. закупуването на
следните обеми за дейностите по КП, посочени
по приложение № 9 към чл. 1 от Наредба № 9
от 2019 г., по цени, както следва:
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи
при бременност с реализиран риск

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004

Преждевременно прекъсване на бременността

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

005

Раждане

005.1
005.2
006

Грижи за здраво новородено дете

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа
степен на тежест

008

10 649

554,40

2 298

902,00

136

253,00

2 079

281,60

348

396,00

Нормално раждане

8 281

1 100,00

Раждане чрез цезарово сечение

8 281

960,00

11 183

340,00

4 944

1 078,00

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора
степен на тежест

1 651

1 606,00

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
първа степен на тежест

1 035

1 317,80

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
втора степен на тежест

1 035

1 738,00

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

012

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

013

254

4 774,00

1 059

1 738,00

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

493

2 662,00

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

273

4 598,00

015

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на
сърфактант

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

88

4 741,00

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

448

8 459,00

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър
миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално
лечение

2 222

519,20

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над
18 години

6 149

847,00

017.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под
18 години

24

1 094,50

018

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация за лица над 18 години

6

1 474,00

018.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация при лица под 18 години

26

1 909,60

019

Постоянна електрокардиостимулация

019.1

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

1 408

727,10

019.2

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

188

1 403,60
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020

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

4 346

3 671,80

020.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

1

4 766,30

021

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

021.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години

390

3 671,80

021.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години

4

4 766,30

022

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

022.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години

1

3 671,80

022.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години

1

4 766,30

023

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

023.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при
лица над 18 години

1

3 982,00

023.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при
лица под 18 години

13

5 170,00

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

3

673,20

025

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

7 232

1 036,20

026

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

5 574

3 795,00

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

20

3 047,00

028

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща
елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

2 871

5 016,00

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

28 586

702,90

030

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

210

1 634,60

030.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години

1

1 956,90

031

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

031.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

131

5 764,00

031.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години

2

6 912,40

032

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при
лица над 18 години

1 011

669,90

032.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при
лица под 18 години

15

798,60

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

11 624

548,90
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034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

102

946,00

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни
малформации в детска възраст

7

1 091,20

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

1 586

877,80

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

83

3 260,40

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест остра екзацербация

4 222

767,80

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над
18-годишна възраст

10 114

766,70

040

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп при лица над 18-годишна възраст

2 787

688,60

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп при лица под 18-годишна възраст

1 119

880,00

041

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система
при лица над 18 години

730

506,00

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на
дихателната система при лица под 18 години

6 161

682,00

042

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица над 18 години

4 491

1 049,40

042.2

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица под 18 години

18

1 890,90

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

758

415,80

044

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

1 248

1 107,70

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система

6 194

858,00

046

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система в детска възраст

11

1 738,00

047

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация при лица над
18 години

36

1 868,90

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация при лица под
18 години

1

2 422,20

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

11 848

1 050,50

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

5 070

838,20

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
при лица над 18 години

16 120

882,20

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
при лица под 18 години

2

1 053,80

051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

385

2 800,60
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051.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

052.1

1

3 047,00

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица
над 18 години

718

1 492,70

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица
под 18 години

1

1 786,40

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18
години

87

1 597,20

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18
години

1

1 911,80

054

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

60

7 854,00

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

7

9 421,00

055

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица
над 18 години

1 10 020,00

055.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица
под 18 години

1 12 020,00

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН),
на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни
болкови синдроми

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН),
на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни
болкови синдроми при лица над 18 години

30 056

628,10

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН),
на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни
болкови синдроми при лица под 18 години

186

751,30

057

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити
и миелити

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити при лица над 18 години

494

2 340,80

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити при лица под 18 години

123

2 805,00

058

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

058.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица
над 18 години

5

851,40

058.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица
под 18 години

173

1 018,60
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059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на
нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна
система и моторния неврон (ЛАС)

1 805

742,50

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на
предните рога на гръбначния мозък

136

695,20

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

766

869,00

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица
над 18 години

1 768

561,00

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица
под 18 години

832

668,80

063

Лечение на епилептичен статус

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

301

814,00

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

41

972,40

064

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при
лица над 18 години

135

657,80

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при
лица под 18 години

4

1 024,10

065

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
при лица над 18 години

3

8 328,10

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
при лица под 18 години

1

9 989,10

066

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна
вентилация

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

3

8 680,00

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

1

10 412,00

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

166

294,80

068

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален
тракт

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален
тракт за лица над 18-годишна възраст

4 750

462,00

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален
тракт за лица под 18-годишна възраст

1 893

550,00

069

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

5 869

721,60

069.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

13

861,30

070

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица
над 18-годишна възраст

1 368

1 661,00

070.2

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица
под 18-годишна възраст

89

2 156,00

071

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
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071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за
лица над 18-годишна възраст

4 343

495,00

071.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за
лица под 18-годишна възраст

670

589,60

072

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

5 470

807,40

072.2

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

21

961,40

073

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

073.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица
над 18-годишна възраст

7 185

1 892,00

073.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица
под 18-годишна възраст

6

2 266,00

074

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

16 985

1 034,00

074.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

140

1 236,40

075

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза)

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза) за лица над 18-годишна възраст

4 933

1 537,80

075.2

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза) за лица под 18-годишна възраст

61

1 768,80

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица
над 18-годишна възраст

4 773

858,00

076.2

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица
под 18-годишна възраст

98

1 025,20

077

Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст

1

550,00

078

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над
18 години

13 731

794,20

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под
18 години

419

878,90

079

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

079.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица
над 18 години

1 235

442,20

079.2

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица
под 18 години

69

525,80

080

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

080.1

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18
години

1 045

611,60

080.2

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18
години

382

1 018,60
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081

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна

081.1

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна при лица над 18 години

189

556,60

081.2

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна при лица под 18 години

18

717,20

082

Диагностика на лица с метаболитни нарушения

082.1

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

2 143

715,00

082.2

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

201

922,90

083

Лечение на лица с метаболитни нарушения

083.1

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

184

715,00

083.2

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

300

922,90

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

11 557

693,00

за лица под 18 години

792,00

085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

085.1

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица
над 18 години

585

1 166,00

085.2

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица
под 18 години

59

1 394,80

086

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

3 617

1 166,00

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

146

1 666,50

087

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над
18 години

1 292

1 111,00

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под
18 години

18

1 546,60

088

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица
над 18 години

1 499

528,00

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица
под 18 години

64

629,20

089

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан при лица над 18 години

1 665

638,00

089.2

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан при лица под 18 години

80

871,20

089.3

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан при лица над 18 години – с усложнения

239

792,00

090

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица
над 18 години

9 623

847,00

090.2

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица
под 18 години

419

1 123,10
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091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

2 019

605,00

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на
кожата

152

869,00

2 180

584,10

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

434

627,00

095

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

244

488,40

096

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и
васкулити

84

530,20

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на
вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

7

330,00

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести
с диаричен синдром

8 088

891,00

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

559

815,10

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

893

1 500,00

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

294

1 700,00

102

Диагностика и лечение на паразитози

12

1 000,00

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

33

1 000,00

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

4 203

1 200,00

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

6

1 600,00

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

1 395

653,40

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

1 989

778,80

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства
и битови отрови

2 529

979,00

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

1

3 067,90

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на
Лайел)

5

2 596,00

110

Лечение на доказани първични имунодефицити

110.1

Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години

18

2 429,90

110.2

Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години

33

3 115,20

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в
детската възраст

3 140

437,80

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

41

1 849,10

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства
в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен
престой 48 часа

111

242,00

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства
в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен
престой 4 дни

6 634

491,70

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

761

2 653,20

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

245

3 102,00

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции
при лица над 18 години

545

10 270,00
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117

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално
инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

18

118

Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни
малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

17 18 020,00

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много
голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

120.1

11 938,00

1 095

16 500,00

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

28

17 500,00

120.2

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация

22 20 020,00

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица над 18 години

344

3 817,00

122

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица под 18 години

13

4 972,00

123

Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

2 803

4 092,00

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1 982

2 206,60

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

207

2 096,60

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни
със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и
симпатектомии)

628

1 338,70

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

2 295

620,40

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати
при съдова недостатъчност

1

478,50

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

61

528,00

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и
сложност

1 804

385,00

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

501

664,40

132

Кератопластика

193

1 188,00

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и
неперфоративни травми

5 363

330,00

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на
окото и придатъците му

2 136

303,60

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и
травми, засягащи задния очен сегмент

929

1 122,00

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
с много голям обем и сложност

1 117

3 267,00

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
с голям обем и сложност

4 007

1 672,00

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
със среден обем и сложност

4 085

737,00

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

1 642

556,60

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
при лица над 18 години

190

196,90

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
при лица под 18 години

120

232,10

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на
пикочния мехур

1 805

1 188,00

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

6

4 422,00

143

Трансуретрална простатектомия

1 027

1 298,00

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на
простатната жлеза и нейните усложнения

157

1 364,00

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

7 649

893,20

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата
система

237

2 970,00

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

4 395

721,60

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и
сложност

237

3 014,00

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и
сложност

519

1 372,80

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

21

786,50

151

Реконструктивни операции в урологията

356

1 293,60

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

5 512

620,40

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

169

1 221,00

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям
обем и сложност

1 604

2 789,60

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

866

1 166,00

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

68

3 740,00

157

Радикална простатектомия

220

3 102,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

10 536

640,20

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

683

1 342,00

160

Нерадикално отстраняване на матката

2 123

1 232,00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

300

1 542,20

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

2 345

935,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

8 891

411,40

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на
урината при жената

511

970,20

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен
и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

4 063

565,40

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

27

902,00

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана
с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

309

2 706,00

168

Асистирана с робот гинекологична хирургия при злокачествени заболявания

93

8 020,00

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

68

2 098,80

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до
шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

5

9 435,80
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171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност, при лица над 18 години

945

3 564,00

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност, при лица под 18 години

4

5 584,70

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност, при лица над 18 години

85

2 290,20

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност, при лица под 18 години

21

3 311,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и
сложност, при лица над 18 години

4 110

3 251,60

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и
сложност, при лица под 18 години

56

4 543,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 119

1 340,90

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

26

2 101,00

179

Оперативни процедури върху апендикс

1 119

822,80

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

69

803,00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

4 488

605,00

182

Оперативни процедури при хернии

4 744

803,00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

1 026

891,00

184

Конвенционална холецистектомия

219

1 386,00

185

Лапароскопска холецистектомия

1 464

1 133,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

448

2 750,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб

791

3 938,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

40

1 846,90

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и
много голям обем и сложност

285

5 467,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден
обем и сложност

14

2 024,00

191

Оперативни процедури върху далака

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

62

1 320,00

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

7

1 738,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

2 804

1 375,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis
1-4 N 0-2 M0-1

1 621

1 782,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

1 351

391,60

195

Оперативно лечение при остър перитонит

1 520

2 659,80

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

55

1 889,80

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

9 152

847,00
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198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и
костни тъкани

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

199.1

3 186

2 442,00

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

1 578

701,80

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

1 974

357,50

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след
доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

38

1 034,00

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с
голям и много голям обем и сложност

277

1 672,00

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със
среден обем и сложност

261

988,90

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

32

1 938,20

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

212

4 290,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

197

1 729,20

206

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

206.1

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии
(невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

839

4 400,00

206.2

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии
(невронавигация)

90

5 742,00

206.3

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии
(невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи,
аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове“

1

1 925,00

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

318

2 750,00

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни
травми

4 761

478,50

209

Хирургично лечение при травма на главата

426

1 244,10

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

924

935,00

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и
много голям обем и сложност

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и
много голям обем и сложност

730

3 267,00

211.2

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и
много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен
3D контрол

243

3 652,00

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и
среден обем и сложност

1 453

2 167,00

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена

708

2 992,00

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на
повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести,
засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга
локализация

117

3 850,00

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена, без онкологични заболявания

889

1 952,50

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

759

720,50
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217

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

6 191

2 442,00

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

369

5 390,00

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на
таза, горни и долни крайници

53

6 072,00

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

3 694

1 468,50

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и
сложност

6 987

1 082,40

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
с голям обем и сложност

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
с голям обем и сложност

4 870

1 174,80

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

34

1 397,00

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
с много голям обем и сложност

505

1 603,80

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
крайник

3 614

565,40

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

145

814,00

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

22

2 728,00

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем
и сложност

96

1 386,00

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

211

926,20

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и
сложност

2 967

971,30

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и
шията

1 449

621,50

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

1 182

391,60

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

29

1 309,00

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

205

905,30

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни
и до 3 % при деца

112

638,00

233

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от
телесната повърхност, с хирургични интервенции

1 092

3 355,00

234

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната
повърхност, с хирургични интервенции

130

9 922,00

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури
(измръзване)

1

638,00

236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата
и подкожната тъкан

1 000

1 958,00

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи
пластично възстановяване

637

1 067,00

238

Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

61

7 722,00

239

Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта
на торакалната и абдоминалната област

81 11 022,00

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

241

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания

26 997

539,00
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241.3

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване
с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години

9 716

473,00

241.4

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване
с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години

3 659

621,50

за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)

473,00

241.5

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания с МРT при лица над 18 години

1 471

694,10

241.6

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания с МРT при лица под 18 години

2

880,00

за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)

694,10

242

Диагностика и лечение на левкемии

3 545

1 089,00

243

Диагностика и лечение на лимфоми

4 105

842,60

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над
18 години

5 691

705,10

244.2

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под
18 години

789

838,20

за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)
245

Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст

705,10
643

за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)

1 452,00
539,00

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

1 156

753,50

247

Брахитерапия с ниски активности

35

403,70

248

Конвенционална телегаматерапия

51

755,70

249

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

121

1 153,00

250

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението
от 3 до 30 дни

1 509

1 945,00

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на
лечението 30 и повече дни

457

3 720,00

251

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на
лечението от 3 до 30 дни

1 013

2 720,00

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на
лечението 30 и повече дни

2 127

5 420,00

252

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

252.1

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

261

4 520,00

252.2

Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

33

9 020,00
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253

Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

6 862

106,70

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий
на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за
здравето

4 897

61,60

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

600

61,60

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми
за здравето

7 730

92,40

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

96

116,60

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна
нервна система

1 861

50,60

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система

932

50,60

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

13 722

79,20

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания
и спинална мускулна атрофия

30

495,00

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна
система

3 692

597,30

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна
система

18 680

391,60

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на
миокарда и след оперативни интервенции

220

564,30

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен
апарат

37 139

391,60

266

Речева рехабилитация след ларингектомия

34

343,20

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

573

160,60

(2) Обемите за КП № 253 – 260 са в брой
леглодни, като цената е за 1 леглоден.
(3) За случай по КП, отчетен като АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
КП...“ по приложение № 11 на Наредба № 9
от 2019 г., се заплаща 80 % от цената на съответната КП, с изключение на КП № 240,
241, 242, 243 и 245, за които се заплаща 60 %
от цената на съответната КП.
(4) За случай по КП № 16, 17.1, 17.2, 19.1,
20.1, 20.2, 25, 27 и 33, отчетен като АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
КП...“ по приложение № 11 на Наредба № 9
от 2019 г., се заплаща цената на съответната
КП № 16, 17.1, 17.2, 19.1, 20.1, 20.2, 25, 27 и 33.
(5) В случаите, когато пациентът е приет
по КП № 50 и са извършени всички основни
диагностични и терапевтични процеду ри,
а след това се насочва към друго лечебно
заведение за тромболиза и/или тромбектомия/тромбаспирация, на първото лечебно
заведение се заплаща цена съответно 544 лв.
за КП № 50.1 или 591 лв. за КП № 50.2, а на
другото лечебно заведение, в което се из-

вършва тромболиза, се заплаща цена за КП
№ 51.1 – 2 800,60 лв. В случаите, когато се
извърши и тромбекстракция/тромбаспирация,
се заплаща цена по КП № 51 (КП № 51.1 и КП
№ 51.2) общо – 4 766,60 лв. При насочване на
пациенти, на които е извършена тромболиза
в друго лечебно заведение за извършване на
тромбектомия/тромбаспирация, на първото
лечебно заведение се заплаща цена по КП
№ 51.1 – 2 435 лв., а на извършващото КП
№ 51.2 лечебно заведение се заплаща цена –
3 047 лв.
(6) При изпълнение на всички дейности в
едно и също лечебно заведение по КП № 51
(КП № 51.1 и 51.2) цената на КП е 4 766,60 лв.
При изпълнение на дейностите само по КП
№ 51.1 цената е 2 800,60 лв. При изпълнение
на дейността само по КП № 51.2 цената е
3 047 лв. Клинична пътека № 51.2 може да
се изпълнява след осъществяване на тромболиза или без предходна тромболиза (КП
№ 51.1). Лечебни заведения, които не могат да
осъществят тромболиза и/или тромбектомия
(нямат договор за КП № 51.1 и КП № 51.2), са
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задължени да извършат образно изследване (КТ
или МРТ) до първия час на болничния прием,
като насочват и осигуряват хоспитализация на
пациентите, които имат индикации за тромболиза и/или тромбектомия/тромбаспирация,
към най-близкото лечебно заведение, което
има договор по КП № 51. Задължително се
спазва и златният стандарт от 4,5 до 6 часа
за осъществяване на тромболиза и тромбектомия/тромбаспирация.
(7) Случаите, отчетени по КП № 17.1, 17.2,
18.1, 18.2 и 25 с липса на патологична находка
над 30 % от месечния брой за всяка КП за
дадено лечебно заведение за предходния отчетен период, се заплащат съответно на цена
593 лв., 767 лв., 1 033 лв., 1 339 лв. и 725 лв.
(8) При надвишаване обема над 25 % на КП
№ 206.2 от сбора на случаите от КП № 206.1,
КП № 206.2 и КП № 206.3 за предходния
отчетен период за дадено лечебно заведение
случаите над 25 % от КП № 206.2 се заплащат
на цената на КП № 206.1.
(9) В случай на настъпил екзитус леталис
преди 16-ия ден или 384-тия час от хоспитализацията на пациент по КП № 120.2, при
условие че са изпълнени основни диагностични
и терапевтични процедури по същата, случаят
се заплаща по цената на КП № 120.1.
(10) В случай че по КП № 86.1 е отчетен
само терапевтичен код – *99.71 (плазмафереза),
се заплаща цена 1 420 лв., а за терапевтичен
код – *99.76 (клетъчна афереза) – 1 020 лв. В
случай че КП № 86.1 е отчетена освен с код
*99.76 за клетъчна афереза и с други изискуеми от ДЛА диагностични и терапевтични
процедури, се заплаща цена 2 186 лв. В случай
че КП № 86.1 е отчетена освен с код *99.71
за плазмафереза и с други изискуеми от ДЛА
диагностични и терапевтични процеду ри,
необходими за завършена КП, се заплаща
цена 2 586 лв.
(11) В случай че по КП № 86.2 е отчетен
само терапевтичен код – *99.71 (плазмафереза),
се заплаща цена 1 420 лв., а за терапевтичен
код – *99.76 (клетъчна афереза) – 1 020 лв. В
случай че КП № 86.2 е отчетена освен с код
за клетъчна афереза и с други изискуеми от
ДЛА диагностични и терапевтични процедури,
се заплаща цена 2 686,50 лв. В случай че КП
№ 86.2 е отчетена освен с код за плазмафереза
*99.71 и с други изискуеми от ДЛА диагностични и терапевтични процедури, необходими
за завършена КП, се заплаща цена 3 086,50 лв.
(12) В случай че по КП № 244.1 е отчетен
само терапевтичен код – *99.71 (плазмафереза), се заплаща цена 1 420 лв., а за терапевтичен код – *99.72/*99.73/*99.74 (клетъчна
афереза) – 1 020 лв. В случай че КП № 244.1
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е отчетена освен с код *99.72/*99.73/*99.74
за клетъчна афереза и с други изискуеми от
ДЛА диагностични и терапевтични процедури, се заплаща цена 1 725,10 лв. В случай че
КП № 244.1 е отчетена освен с код *99.71 за
плазмафереза и с други изискуеми от ДЛА
диагностични и терапевтични процеду ри,
необходими за завършена КП, се заплаща
цена 2 125,10 лв.
(13) В случай че по КП № 244.2 е отчетен
само терапевтичен код – *99.71 (плазмафереза), се заплаща цена 1 420 лв., а за терапевтичен код – *99.72/*99.73/*99.74 (клетъчна
афереза) – 1 020 лв. В случай че КП № 244.2
е отчетена освен с код *99.72/*99.73/*99.74
за клетъчна афереза и с други изискуеми от
ДЛА диагностични и терапевтични процедури, се заплаща цена 1 858,20 лв. В случай че
КП № 244.2 е отчетена освен с код *99.71 за
плазмафереза и с други изискуеми от ДЛА
диагностични и терапевтични процеду ри,
необходими за завършена КП, се заплаща
цена 2 258,20 лв.
(14) В случай че по КП № 245 е отчетен
само терапевтичен код – *99.71 (плазмафереза),
се заплаща цена 1 420 лв., а за терапевтичен
код – *99.72/*99.73/*99.74/*99.79 (к лет ъчна
афереза) – 1 020 лв. В случай че КП № 245
е отчетена освен с код за клетъчна афереза
и с други изискуеми от ДЛА диагностични
и терапевтични процедури, се заплаща цена
2 472 лв. В случай че КП № 245 е отчетена
освен с код за плазмафереза и с други изискуеми от ДЛА диагностични и терапевтични
процедури, необходими за завършена КП, се
заплаща цена 2 870 лв.
(15) При надвишаване обема над 25 %
на КП № 211.2 от сбора на случаите от КП
№ 211.1 и КП № 211.2 за предходния отчетен
период за дадено лечебно заведение случаите
над 25 % от КП № 211.2 се заплащат на цената
на КП № 211.1.
(16) Потвърждаването на цената, която
следва да бъде заплатена за всяка КП по
ал. 10 – 15, се извършва с контрол преди
заплащане.
(17) Медицинските изделия и консумативи,
необходими за изпълнение на ДЛА на КП по
ал. 10 – 15, са включени в цената на същите.
(18) Цената на КП по ал. 1 включва и основните диагностични процедури с код: **91.92
Други лабораторни изследвания.
(19) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща за използваните консумативи в
случаите на приложим метод на лапароскопска
или роботасистирана хирургия, с изключение
на случаите по КП № 168.
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(20) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на лечебното заведение, изпълнител на БМП, за КП № 120.1 и № 120.2
съгласно ДЛА за не повече от 5 %, съответно
2.5 % от броя на случаите по КП № 116, 117,
118, 119, 121 и 122.
(21) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на лечебно заведение, изпълнител
на БМП, за КП № 89.3 не повече от 15 % от
общия брой преминали ЗОЛ по КП № 89.1 в
същото лечебно заведение.
(22) Представителите по чл. 54, ал. 1 от
ЗЗО ежемесечно до 20-о число на месеца,
следващ отчетния, на базата на информацията
по чл. 366 наблюдават и анализират договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите
на разходите за здравноосигурителните плащания за БМП.
(23) При констатирани при анализа по ал. 22
отклонения двете страни до 30-о число на
месеца, следващ отчетния, предприемат мерки
и действия с цел недопускане на преразход
по заложените в ЗБНЗОК за 2020 г. средства
за здравноосигурителните плащания за БМП.
(24) Когато отчетената от изпълнителите
на БМП дейност, за заплащане до 31.12.2020 г.,
надвишава средствата по чл. 12, ал. 1, т. 4,
заложени по ЗБНЗОК за 2020 г., цените по
ал. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14 се намаляват
процентно в рамките на оставащите средства
за здравноосигурителните плащания за БМП.
Чл. 338б. Със средствата от увеличението на
цените по настоящия Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
изп ъ лни тели те на болни чна медиц инска
помощ осигуряват приоритетно увеличение
на разходи за персонал, нает от лечебните
заведения.“
§ 17. В чл. 341 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числото „338“ се поставя
запетая и се добавя „338а“.
2. В ал. 8 след числото „338“ се поставя
запетая и се добавя „338а“.
3. В ал. 9 след числото „338“ се поставя
запетая и се добавя „338а“.
§ 18. В чл. 344, ал. 1, т. 6 думите „обявена
епидемична обстановка“ се заменят с „обявено
извънредно положение, съответно извънредна
епидемична обстановка“.
§ 19. В чл. 362а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични
мерки на територията на цялата страна“ се
заменят с „Народното събрание е обявено

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

извънредно положение или с решение на
Министерския съвет е обявена извънредна
епидемична обстановка“.
2. В ал. 3 думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“, а думите „месеците, през които
действат противоепидемичните мерки по
ал. 1“ се заменят с „период, определен със
закон“.
§ 20. В чл. 369 се правят следните изменения:
1. В ал. 5а думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“.
2. В ал. 5б думите „отмяна на противоепидемичните мерки“ се заменят с „изтичане
на периода, през който лечебното заведение
е имало право на заплащане за работа при
неблагоприятни условия“.
3. В ал. 5в думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“.
4. В ал. 5д думите „обявена епидемична
обстановка“ се заменят с „обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка“.
§ 21. В п ри ложен ие № 17 „К л и н и ч н и
пътеки“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Във всички КП в блок „Кодове на основни
процедури“, в таблица „Основни диагностични
процедури“ накрая се добавя:
„**91.92 Други лабораторни изследвания
1934 Други лабораторни изследвания
92191-00 Изследване за различни инфекциозни
причинители“.
2. Във всички КП в блок „Кодове на основни процедури“, след таблиците, в частта:
Изискване, накрая се добавя:
„Основна процедура **91.92 92191-00 се
осъществява при необходимост и се прилага
при диагностициране на всички инфекциозни
причинители. Тази процедура се извършва
при показания и се отчита като допълнителна диагностична процедура към другите
диагностични процедури, посочени във всеки
диагностично-лечебен алгоритъм на съответната клинична пътека.“
3. К линична пътека № 5 „Раждане“ се
изменя така:
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„КП № 5 РАЖДАНЕ
КП № 5.1 НОРМАЛНО РАЖДАНЕ
Минимален болничен престой - 3 дни
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Спонтанно раждане при едноплодна бременност
Включва: случаи с минимална или без помощ, със или без епизиотомия
нормално раждане
О80.0 Спонтанно раждане при тилно предлежание
О80.1 Спонтанно раждане при седалищно предлежание
О80.8 Друго спонтанно раждане при едноплодна бременност
О80.9 Спонтанно раждане при едноплодна бременост, неуточнено
Спонтанно раждане БДУ
Раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност
Не включва: неуспешно наложен форцепс или вакуум-екстрактор (О66.5)
О81.0 Налагане на нисък [изходящ] форцепс
О81.1 Налагане на среден форцепс
О81.2 Налагане на среден форцепс с ротация
О81.3 Друго и неуточнено раждане с налагане на форцепс
О81.4 Вакуум-екстракция
Акушерска вентуза
О81.5 Раждане, комбинирано с налагане на форцепс и вакуум-екстракция
Форцепс и акушерска вентуза
Родоразрешение при едноплодна бременост чрез използване на друг акушерски
способ
О83.0 Седалищна екстракция
О83.1 Друго асистирано раждане при седалищно предлежание
Раждане при седалищно предлежание БДУ
О83.2 Родоразрешение с друга акушерска манипулация /с мануални методи/
Верзио на плода с екстракция
О83.3 Раждане на жив плод при абдоминална бременост
О83.4 Деструктивна операция при родоразрешаване
Клейдотомия
Краниотомия
за улесняване на раждането
Ембриотомия
О83.8 Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременост
О83.9 Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременост
Асистирано родоразрешаване
Родоразрешаване при многоплодна бременност
При необходимост от идентифициране на метода за родоразрешаване за всеки плод или
дете се използва допълнителен код (О80—О83).
О84.0 Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно
О84.1 Родоразрешаване при многоплодна бременност, завършило за всички
близнаци с налагане на форцепс или вакуум-екстрактор
О84.8 Друго родоразрешаване при многоплодна бременност
Комбинирани методи за родоразрешаване при многоплодна бременност
Изход от раждане
Z37.0 Едно живородено
Z37.1 Едно мъртвородено
Z37.2 Близнаци, и двамата живородени
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Z37.3 Близнаци, единият живороден, другият мъртвороден
Z37.4 Близнаци, и двамата мъртвородени
Z37.5 Други многоплодни раждания, всички живородени
Z37.6 Други многоплодни раждания, някои живородени
Z37.7 Други многоплодни раждания, всички мъртвородени
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА
кодирай също всеки хистеротомен достъп - 68.0
**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ ОТ ПЛОДА
Предродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16606-00 Фетална кръвна проба

**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА
Кардиотокография
мониториране на плода БДУ
Изключва:
пулсова оксиметрия на плода 75.38
Фетален мониторинг
16514-00 Вътрешен мониторинг на плода
Вътрешна фетална кардиотокография [CTG] (скалп)
16514-01 Външен мониторинг на плода
Външна фетална кардиотокография [CTG]
Фетален контрактилен стрес }
Фетален нонстрес тест } тест
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА
интраутеринна цефалометрия:
ехо
ултразвук
локализация на плацента с ултразвук
Ултразвук на корем или таз
55700-00 Ултразвук за откриване аномалии на плода
55700-01 Ултразвук за измерване на фетален растеж
Включва: фетална ултразвукова цефалометрия
55700-02 Ултразвук на корем или таз за други състояния, свързани с бременност
Ултразвукова:
• локализация на плацента
• пелвиметрия
Ултразвук на бременна матка БДУ
Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове
55729-01 Дуплекс ултразвук на умбиликална артерия
Включва: при оценка обем на амниотична течност
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АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване на таза
Процедури за изследване на други гинекологични локализации
35500-00 Гинекологичен преглед
Палпация на:
• фалопиеви тръби
• яйчници
• матка
Тазов преглед
Визуален и мануален преглед на:
• шийка
• влагалище
• вулва
Не включва:
тези с други гинекологични процедури – пропусни кода
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА
СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина
91920-02 Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и
чувствителност
Включва: урокултура
антибиограма
91920-12 Химично изследване на урина
pH
Белтък
Билирубин
Уробилиноген
Глюкоза
Кетони
Относително тегло
Нитрити
Левкоцити
Кръв
91920-11 Измерване на бъбречен клирънс в урината
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва: ПКК, биохимия,серология
91910-04 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели:
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH,
MCHC
91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите
91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза
91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин
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Клинично-химични изследвания за урея
Клинично-химични изследвания за общ билирубин
Клинично-химични изследвания за директен билирубин
Клинично-химични изследвания за общ белтък
Клинично-химични изследвания за албумин
Клинично-химични изследвания за глобулин
Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин
Клинично-химични изследвания за холестерол
Клинично-химични изследвания за пикочна киселина
Клинично-химични изследвания за AСАТ
Клинично-химични изследвания за АЛАТ
Клинично-химични изследвания за йонограма
Серологично изследване на кръв за Васерман
Други серологични изследвания
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
*72.0 НИСЪК ФОРЦЕПС
налагане на изходящ форцепс
Раждане с форцепс
90468-00 Раждане с нисък форцепс
Изходящ }
Wrigley } форцепс
*72.1 НИСЪК ФОРЦЕПС С ЕПИЗИОТОМИЯ
налагане на нисък форцепс с епизиотомия
90468-00 Раждане с нисък форцепс
Изходящ }
Wrigley } форцепс
Други процедури, свързани с раждане
90472-00 Епизиотомия
Възстановяване на лацерация, разширена с епизиотомия
Включва: първично възстановяване
Не включва: вторично възстановяване (90481-00 [1344])
СРЕДЕН ФОРЦЕПС
*72.21 СРЕДЕН ФОРЦЕПС С ЕПИЗИОТОМИЯ
Раждане с форцепс
90468-01 Раждане с кухинен форцепс
Keilland
}
Neville-Barnes } форцепс
*72.29 ДРУГО НАЛАГАНЕ НА СРЕДЕН ФОРЦЕПС
Раждане с форцепс

90468-01 Раждане с кухинен форцепс
Keilland
}
Neville-Barnes
} форцепс
СЕДАЛИЩНО ИЗРАЖДАНЕ
*72.51 ЧАСТИЧНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ С
ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
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Седалищно раждане и екстракция
90470-02 Асистирано седалищно раждане с форцепс на последваща глава
*72.52 ДРУГО ЧАСТИЧНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
90470-01 Асистирано седалищно раждане
*72.53 ПЪЛНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ С ФОРЦЕПС
НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
90470-04 Седалищна екстракция с форцепс на последваща глава
*72.54 ДРУГО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
90470-03 Седалищна екстракция
*72.6 ПРИЛАГАНЕ НА ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
форцепсна операция на Piper
Изключва:
частично израждане при седалищно предлежание с форцепс на последваща глава - 72.51
пълно израждане при седалищно предлежание с форцепс на последваща глава - 72.53
90470-04 Седалищна екстракция с форцепс на последваща глава
ЕКСТРАКЦИЯ С ВАКУУМ
Включва: екстракция по Малстрьом
*72.71 ВАКУУМЕКСТРАКЦИЯ С ЕПИЗИОТОМИЯ
Вакуум екстракция
90469-00 Вакуум екстракция с раждане
Вакуум екстракция с ротация на главата
*72.79 ДРУГА ВАКУМЕКСТРАКЦИЯ
90469-01 Неуспешна вакуум екстракция
МАНУАЛНО АСИСТИРАНО РАЖДАНЕ
*73.51 МАНУАЛНА РОТАЦИЯ НА ГЛАВАТА НА ПЛОДА
90471-06 Мануално завъртане на фетална глава
*73.59 ДРУГО МАНУАЛНО АСИСТИРАНЕ НА РАЖДАНЕ
подпомагане на спонтанно раждане
маньовър на Crede
Спонтанно раждане, тилно предлежание
90467-00 Спонтанно раждане, тилно предлежание
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.9238.94
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
Прилагане на кръв и кръвни продукти
13706-02 Приложение на опаковани клетки
Трансфузия на:
• еритроцити
• опаковани клетки
• червени кръвни клетки
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*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
13706-03 Приложение на тромбоцити
Трансфузия на:
• тромбоцити
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори
Трансфузия на:
• антихемофилен фактор
• коагулационни фактори НКД
• криопреципитати
• фактор VIII
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
92062-00 Приложение на друг серум
Трансфузия на:
• албумин
• плазма (прясно замразена) (FFP)
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран
92063-00 Приложение на кръвен експандер
Разреждане на кръвта
Трансфузия на:
• кръвозаместители
• Dextran
• Rheomacrodex
*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ
трансфузия на:
кръвен заместител
гранулоцити
Изключва:
трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0
92064-00 Приложение на друг кръвен продукт
Трансфузия на:
• кръвни заместители
• гранулоцити
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО
ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
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* 99.11
ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН
инжекция на:
анти-D (Rhesus) глобулин
RhoGAM
Имунизация
92173-00 Пасивна имунизация с Rh (D) имуноглобулин
Инжектиране на:
• Anti-D (Rhesus) globulin
• RhoGAM
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
Приложение на фармакотерапия
Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект
Не включва:
прилагане на:
• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
• фармакологичен агент за:
• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и
инжектиране,
по видове, по локализация)
• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и
[1552])
• перфузия (виж блок [1886])
• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])
хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж
блок[741])
Забележка:
Последващият списък с приложения е създаден за употреба с
кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия
96199-08
Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО
ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21
ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен
агент
96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
*99.22
ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен
агент
96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
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*99.23
ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид
96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид
*99.24
ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГ ХОРМОН
96199-09
Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
96197-09
Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
96200-09
Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена с кодиране на начин на
родоразрешение, посочени в Блок кодове на диагнози по МКБ 10 (кодове на диагнози от
рубриките О80 до О84, без кодове О82.0, О82.1, О82.2, О82.8, О82.9, и О84.2) и изход от
раждането Z37.0 до Z37.7 и една от основните терапевтични процедури от рубрики 72 и 73,
както и проведени минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики),
посочени в блок „Кодове на основни процедури”.
Когато е налице нормално раждане, като основна терапевтична процедура се посочва код
от рубриката “Мануално асистирано раждане”.
1. Окончателната диагноза се поставя след завършване на раждането.
2. Когато пациентката се превежда в друго лечебно заведение, за да бъде лекувана по КП
№ 169 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок” и КП № 170
“Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на
рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”, КП № 5 „Раждане” не се отчита в лечебното
заведение, откъдето пациентката е преведена.
В случай на възникнали след раждане тежки остри хирургични, сърдечно-съдови,
мозъчно-съдови, инфекциозни и психиатрични състояния, застрашаващи живота на родилката,
се допуска превеждане в друга клиника/отделение след вписана в ИЗ консултация със
съответния специалист преди изтичане на минималния престой по КП № 5, като същата се
заплаща.
За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания
(рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални
документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг
носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по
образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в
болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от
проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу
подпис в ИЗ.
Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.
44
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І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА
ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ и І ниво на компетентност съгласно
медицински стандарт „Неонатология“. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарти „Акушерство и гинекология“
и „Неонатология“.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ
И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор вменените като
задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология
2. Родилна зала
3. Операционен блок/зала, обособена за нуждите на родилната помощ
4. Неонатологична клиника/отделение/ I ниво
(по изключение – реанимационен кът за първична реанимация)
5. Клинична лаборатория I ниво
6. Ехограф с абдоминален трансдюсер
7. Рентгенова апаратура

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена
клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна
медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно
заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително
се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на
структурата по акушерство и гинекология.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Лаборатория/отделение по клинична патология на територията на областта

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено и чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място,
което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има
договор с НЗОК.
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
– трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
– лекар с придобита специалност по „Неонатология“
или
лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална
ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;
– лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение;
– лекар/и със специалност по вътрешни болести;
– лекар със специалност по клинична лаборатория.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
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– трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
– лекар с придобита специалност по „Неонатология“
или
лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална
ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;
– лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение;
– лекар със специалност по клинична лаборатория.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Незабавен прием и поставяне под постоянно наблюдение на бременни при:
· З апочнало спонтанно раждане (раждане в ход).
· К линични и/или токографски данни за регулярна активност (контракции) на маточния
мускул, от 26 г.с. до края на бременността и с pelvic score (Bishop) 5 или по-висок.
· К линични ехографски данни за загуба на околоплодна течност след 26 г.с.
· П лод с УЗ или други данни за малформации, несъвместими с извънутробния живот на
26+ г.с.
· К линични, ехографски и/или кардиотокографски признаци за интраутеринна хипоксия на
плода (плодовете) след 26+ г.с.
· Мъртъв плод на 26+ г.с.
· Д руги случаи на бременност с повишен или реализиран риск, който налага срочно (до
24 часа от хоспитализацията) родоразрешение.
2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ
Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО
ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
· И нтрапартална оценка на рисковете за майката и плода, включително назначаване и разчитане на кардиотокографски запис.
· И збор на начин на родоразрешение в зависимост от състоянието на майката и плода.
· В одене на раждането съобразно начина на родоразрешение.
· К оординиране на акушерските и неонаталните грижи по време на раждането.
· А ктивно наблюдение на родилката след раждането.
· О сигуряване на възможност за контакт на майката и новороденото дете/деца.
Здравни грижи:
· подпомагане на раждащата и наблюдение на плода in utero чрез съответните клинични и
технически средства;
· акуширане на раждането;
· преглед на новороденото и полагане на грижи за него;
· полагане на грижи за родилката, наблюдение на майката по време на пуерпериума и даване
на съвети за отглеждане на новороденото при най-добри условия;
· промоция на кърменето.
При всички пациентки се прилага УНИВЕРСАЛНИЯТ ПАКЕТ (УП), като към него се добавя един от ПАКЕТИТЕ ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ (ПЛП).
Универсалният пакет (УП) съдържа следните диагностични и терапевтични процедури, като
при спонтанно раждане може да е изпълнена една терапевтична процедура и по една диагностична процедура от две различни рубрики по МКБ-9 КМ.
Диагностични процедури: вземане на кръвна проба от плода (при необходимост), кардиотокография (при необходимост) или друго мониториране на плода; диагностичен УЗ на бременна
матка (при необходимост); преглед и оценка, описани накратко; преглед и оценка, описани
ограничено; преглед и оценка, описани обстойно; гинекологично изследване; изследване на
кръв (ПКК и диференциално броене – задължително, хемостазни показатели – по преценка).
Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) – не е задължително, ако е извършено в извънболничната помощ.
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Терапевтични процедури са една или комбинация от следните: изкуствено спукване на мембрани; медикаментозно предизвикване на раждането, операции върху плода за улесняване на
раждането; мануално асистирано раждане; мануално отстраняване на плацента (при необходимост); възстановяване на прясно акушерско разкъсване (при необходимост); трансфузия на
кръв и кръвни компоненти (при необходимост); инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити и антибиотик (при необходимост);
инжекция на Rh имуноглобулини (при необходимост).
При „Спонтанно раждане“ – прилагането на повече от една процедура се извършва по акушерски индикации.
При „Вакуум екстракция“ се извършва задължително УП и процедури: вакуум екстракция
с епизотомия или друга вакуум екстракция.
При „Раждане с форцепс“ се извършва задължително УП и следният пакет процедури:
налагане на изходящ форцепс или нисък форцепс с епизотомия; възстановяване на вулва и
перинеум (при необходимост).
При „Седалищно раждане“ се извършва задължително УП и следният пакет процедури:
асистирано раждане при седалищно предлежание, възстановяване на вулва и перинеум (при
необходимост).
Ако родилката е Rh-отрицателна и няма антитела, а съпругът и бебето са Rh-положителни,
до 72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама-глобулин.
Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО
ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА
ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА
След завършване на родовия процес в зависимост от начина на родоразрешение и извършените медицински дейности.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно
общо състояние (клинични/параклинични) и:
Медицински критерии за дехоспитализация:
– □ добро общо състояние;
– □ липса на фебрилитет през последните 48 часа;
– □ нормална микция и дефекация;
– □ спокойна оперативна рана;
– □ коректно попълнен фиш „Клинико-лабораторен минимум“.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента
в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда
само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са
съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
Към ИЗ на пациента се прилага следният фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

КЪМ ИЗ № . . . . . . . . . . . ОТ . . . . . . . . . . . . . .
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ
дата: . . . . . . . . . . . . . . .
ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО
Корем:  мек  напрегнат  балониран
 друго (опиши)
Микция:  спонтанна, без резидуална урина
 друго (опиши)
Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно
 друго (опиши)
Раздвижване:  ходи без чужда помощ
 друго (опиши)
Аксиларна Пулс:
Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго
o
t:
(опиши)
СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци
 несвалени
конци
 зараснала per primam
 друго (опиши)
ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:
 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения
 друго (опиши)
ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ: ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ
КРЪВНА
КАРТИНА:
ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Вр. кървене
Hb
Фибриноген
Ht
Er
Leu
ДРУГИ ДАННИ:
Лекуващ лекар:
ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на
заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в
“История на заболяването”.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ
ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗНЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) –
подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на
заболяването”.
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ
“ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
49
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ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Раждането е физиологичен процес и в голям процент завършва през естествените родови
пътища. При постъпване в приемното отделение бременната се посреща от специализиран екип,
който извършва преглед с цел да се установят етапът на предстоящото раждане, както и
изпразването на тазовите резервоари (клизма).
В предродилна зала се извършват влагалищни прегледи през 2 часа за проследяване
динамиката на родовия процес (напредването на раждането). При определено разкритие се
извършва изкуствено отваряне на околоплодния мехур (пукане на мехура), което е безболезнена
манипулация. Детските сърдечни тонове се проследяват както с акушерска слушалка, така и със
специален апарат (акушерски монитор). С цел обезболяване и скъсяване периода на раждането
на бременната се прилагат определени лекарства. При недостатъчно ефективни контракции
може да се приложат лекарства за засилване на родовата дейност при задължително апаратно
проследяване сърдечните тонове на плода.
Раждащата се превежда в родилна зала при пълно разкритие и чувство за напъни, които
наподобяват позивите при “голяма нужда”. В този етап жената получава подробни обяснения
относно активното й поведение в периода на раждането. Проследяват се сърдечните тонове на
плода след всеки напън. По преценка на лекаря се прави местна упойка за отпускане и
обезболяване на тазовата мускулатура. При нужда може да се направи малък разрез на кожата и
подкожието за разширяване на естествения отвор на родовия канал (епизиотомия или
перинеотомия) или да се приложат оперативни методи за бързо завършване на раждането –
форцепс или вакуумекстрактор. След раждането на плода се отделят плацентата и плодните
ципи. За намаляване на кръвозагубата в този период венозно се прилагат медикаменти. След
отделяне на плацентата се извършва инструментален преглед на меките тъкани на родовия
канал. Разрезът на естествения отвор на родовия канал (ако е извършен такъв), както и
спонтанни разкъсвания (ако има такива), се възстановяват по хирургичен начин след прилагане
на местна упойка. Преди превеждане в послеродов сектор, родилката престоява два часа за
наблюдение на общото състояние, тонуса на матката и кървенето.
В послеродовия сектор родилката и новороденото остават няколко дни, където ежедневно
се извършва лекарски преглед (визитация) от акушер-гинеколог и неонатолог (педиатър).
Проследява се общото състояние на родилката, обратното развитие на матката, състоянието на
гърдите и оперативните шевове (ако има такива). Двукратно в денонощието се извършва тоалет
на родилката. Тя получава съвети за извършване на тоалета, за грижи за гърдите, за техниката на
кърмене, за редовно изхождане по малка и голяма нужда. По преценка се извършват
лабораторни, ехографски и други изследвания. Ако родилката е Rh – отрицателна и няма
антитела, а съпругът и бебето са Rh-положителни, до 72 часа след раждането се извършва
профилактика с анти-Д гама глобулин.
Новороденото (доносеното) се повива през 3 часа. Тоалет се извършва двукратно в
денонощието (къпане, тоалет на пъпа и очите). Ваксиниране на доносено новородено срещу
хепатит Б се извършва след 12-ия час от раждането, а след 48-ия час от раждането - ваксиниране
с БЦЖ ваксина. Задължителното изследване за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм се прави
след 72-ия час от раждането.
При изписване родилката и новороденото се преглеждат и се оформя съответната
документация.
Всяка родилка и нейният съпруг (партньор) предоставят необходимите документи
във връзка с издаването на удостоверение за раждане на новороденото.
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КП № 5 РАЖДАНЕ
КП № 5.2 РАЖДАНЕ ЧРЕЗ ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
Минимален болничен престой – 4 дни
КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Цезарово сечение при едноплодна бременност
О82.0 Цезарово сечение по елективни показания
Повторно цезарово сечение БДУ
О82.1 Спешно цезарово сечение
О82.2 Цезарово сечение с хистеректомия
О82.8 Друго родоразрешаване чрез цезарово сечение при едноплодна бременност
О82.9Родоразрешаване чрез цезарово сечение, неуточнено
Родоразрешаване при многоплодна бременност
О84.2 Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение
Изход от раждане
Z37.0 Едно живородено
Z37.1 Едно мъртвородено
Z37.2 Близнаци, и двамата живородени
Z37.3 Близнаци, единият живороден, другият мъртвороден
Z37.4 Близнаци, и двамата мъртвородени
Z37.5 Други многоплодни раждания, всички живородени
Z37.6 Други многоплодни раждания, някои живородени
Z37.7 Други многоплодни раждания, всички мъртвородени
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА
кодирай също всеки хистеротомен достъп - 68.0
**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ ОТ ПЛОДА
Предродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16606-00 Фетална кръвна проба

**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА
Кардиотокография
мониториране на плода БДУ
Изключва:
пулсова оксиметрия на плода 75.38
Фетален мониторинг
16514-00 Вътрешен мониторинг на плода
Вътрешна фетална кардиотокография [CTG] (скалп)
16514-01 Външен мониторинг на плода
Външна фетална кардиотокография [CTG]
Фетален контрактилен стрес }
Фетален нонстрес тест } тест
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ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА
интраутеринна цефалометрия:
ехо
ултразвук
локализация на плацента с ултразвук
Ултразвук на корем или таз
55700-00 Ултразвук за откриване аномалии на плода
55700-01 Ултразвук за измерване на фетален растеж
Включва: фетална ултразвукова цефалометрия
55700-02 Ултразвук на корем или таз за други състояния, свързани с бременност
Ултразвукова:
• локализация на плацента
• пелвиметрия
Ултразвук на бременна матка БДУ
Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове
55729-01 Дуплекс ултразвук на умбиликална артерия
Включва: при оценка обем на амниотична течност
АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване на таза
Процедури за изследване на други гинекологични локализации
35500-00 Гинекологичен преглед
Палпация на:
• фалопиеви тръби
• яйчници
• матка
Тазов преглед
Визуален и мануален преглед на:
• шийка
• влагалище
• вулва
Не включва:
тези с други гинекологични процедури – пропусни кода
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА
СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина
91920-02 Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност
Включва: урокултура
антибиограма
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91920-12 Химично изследване на урина
pH
Белтък
Билирубин
Уробилиноген
Глюкоза
Кетони
Относително тегло
Нитрити
Левкоцити
Кръв
91920-11 Измерване на бъбречен клирънс в урината
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва: ПКК, биохимия,серология
91910-04 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин,
еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите
91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза
91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин
91910-14 Клинично-химични изследвания за урея
91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин
91910-16 Клинично-химични изследвания за директен билирубин
91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък
91910-18 Клинично-химични изследвания за албумин
91910-45 Клинично-химични изследвания за глобулин
91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин
91910-20 Клинично-химични изследвания за холестерол
91910-25 Клинично-химични изследвания за пикочна киселина
91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ
91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ
91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма
91913-00 Серологично изследване на кръв за Васерман
91911-29 Други серологични изследвания
91922-00 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
*74.0 КЛАСИЧЕСКО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
трансперитонеално класическо цезарово сечение
Цезарово сечение
16520-00 Класическо планово цезарово сечение
16520-01 Класическо цезарово сечение по спешност
*74.1 НИСКО ЦЕРВИКАЛНО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
цезарово сечение на ниския маточен сегмент
Забележка: този код е предназначен за кодиране на истмично (трансверзално или
лонгитудинално) цезарово сечение.
16520-02 Планово цезарово сечение в долен сегмент
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*74.2 ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
суправезикално цезарово сечение16520-03 Спешно цезарово сечение в долен сегмент
ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
*74.99 ДРУГО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
цезарово сечение БДУ
акушерска абдоминоутеротомия
акушерска хистеротомия
16520-03 Спешно цезарово сечение в долен сегмент
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
Прилагане на кръв и кръвни продукти
13706-02 Приложение на опаковани клетки
Трансфузия на:
• еритроцити
• опаковани клетки
• червени кръвни клетки
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
13706-03 Приложение на тромбоцити
Трансфузия на:
• тромбоцити
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори
Трансфузия на:
• антихемофилен фактор
• коагулационни фактори НКД
• криопреципитати
• фактор VIII
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
92062-00 Приложение на друг серум
Трансфузия на:
• албумин
• плазма (прясно замразена) (FFP)
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран
92063-00 Приложение на кръвен експандер
Разреждане на кръвта
Трансфузия на:
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• кръвозаместители
• Dextran
• Rheomacrodex
*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ
трансфузия на:
кръвен заместител
гранулоцити
Изключва:
трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0
92064-00 Приложение на друг кръвен продукт
Трансфузия на:
• кръвни заместители
• гранулоцити
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
* 99.11
ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН
инжекция на:
анти-D (Rhesus) глобулин
RhoGAM
Имунизация
92173-00 Пасивна имунизация с Rh (D) имуноглобулин
Инжектиране на:
• Anti-D (Rhesus) globulin
• RhoGAM
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
Приложение на фармакотерапия
Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект
Не включва:
прилагане на:
• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
• фармакологичен агент за:
• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и
инжектиране,
по видове, по локализация)
• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и
[1552])
• перфузия (виж блок [1886])
• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])
хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])
Забележка:
Последващият списък с приложения е създаден за употреба с
кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия
96199-08

Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит
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ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО
ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21
ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
*99.22
ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
*99.23
ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид
96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид
*99.24
ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГ ХОРМОН
96199-09
Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
96197-09
Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
96200-09
Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен
фармакологичен агент
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена с кодиране на начин на
родоразрешение като оперативна процедура, посочена в Блок кодове на диагнози от рубрика по
МКБ 10 Цезарово сечение при едноплодна бременност или Родоразрешаване при многоплодна
бременност (кодове на диагнози от рубриките О82.0 до О82.9 и О84.2) и изход от раждането
Z37.0 до Z37.7 и една от основните терапевтични процедури от рубрика 74, както и проведени
минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики), посочени в блок
„Кодове на основни процедури”.
1. Окончателната диагноза се поставя след завършване на раждането.
2. Когато пациентката се изписва с диагноза О82.2 Цезарово сечение с хистеректомия или
се е наложила хистеректомия след раждането, клиничната пътека завършва и се отчита по КП №
160 “Нерадикално отстраняване на матка”.
3. Когато пациентката се превежда в друго лечебно заведение, за да бъде лекувана по КП
№ 169 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок” и КП № 170
“Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на
рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”, КП № 5 „Раждане” не се отчита в лечебното
заведение, откъдето пациентката е преведена.
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В случай на възникнали след раждане тежки остри хирургични, сърдечно-съдови,
мозъчно-съдови, инфекциозни и психиатрични състояния, застрашаващи живота на родилката,
се допуска превеждане в друга клиника/отделение след вписана в ИЗ консултация със
съответния специалист преди изтичане на минималния престой по КП № 5, като същата се
заплаща.
За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания
(рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални
документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг
носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна
диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в
болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от
проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу
подпис в ИЗ.
Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І - во ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология” и І - во ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология”. Изискванията за наличие
на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарти
„Акушерство и гинекология” и „Неонатология”.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като
задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за
извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология
2. Родилна зала
3. Операционен блок/зала обособена за нуждите на родилната помощ
4. Неонатологична клиника/отделение/ I ниво
(по изключение - реанимационен кът за първична реанимация)
5. Клинична лаборатория I ниво
6 .Ехограф с абдоминален трансдюсер
7. Рентгенова апаратура
В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена
клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична
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лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със
самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на
друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да
бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора
задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория
за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И
ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА,
НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното
задължително звено и чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното
място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има
договор с НЗОК.
Задължително звено/ медицинска апаратура
1. Лаборатория/отделение по клинична патология на територията на областта
3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА
ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с
допълнителна квалификация по ехография;
- лекар с придобита специалност по „Неонатология”
или
лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардиопулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на
компетентност;
- лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар/и със специалност по вътрешни болести;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с
допълнителна квалификация по ехография;
- лекар с придобита специалност по „Неонатология”
или
лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардиопулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на
компетентност;
- лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.
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ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1.
ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Незабавен прием и поставяне под постоянно наблюдение на бременни при:
 Започнало спонтанно раждане (раждане в ход).
 Клинични и/или токографски данни за регулярна активност (контракции) на маточния
мускул, от 26 г.с. до края на бременността и с pelvic score (Bishop) 5 или по-висок.
 Клинични ехографски данни за загуба на околоплодна течност след 26 г. с.
 Плод с УЗ или други данни за малформации, несъвместими с извънутробния живот на
26+ г.с.
 Клинични, ехографски и/или кардиотокографски признаци за интраутеринна хипоксия
на плода (плодовете) след 26+ г.с.
 Мъртъв плод на 26+ г.с.
 Други случаи на бременност с повишен или реализиран риск, който налага срочно (до 24
ч. от хоспитализацията) родоразрешение.
2.
ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ,
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
 Интрапартална оценка на рисковете за майката и плода, включително
назначаване и разчитане на кардиотокографски запис.
 Избор на начин на родоразрешение в зависимост от състоянието на майката и плода.
 Водене на раждането съобразно начина на родоразрешение.
 Координиране на акушерските и неонаталните грижи по време на раждането.
 Активно наблюдение на родилката след раждането.
 Осигуряване на възможност за контакт на майката и новороденото дете/деца.
Здравни грижи:
 подпомагане на раждащата и наблюдение на плода in utero чрез съответните клинични и
технически средства;
 акуширане на раждането;
 преглед на новороденото и полагане на грижи за него;
 полагане на грижи за родилката, наблюдение на майката по време на пуерпериума и
даване на съвети за отглеждане на новороденото при най-добри условия;
 промоция на кърменето.
При всички пациентки се прилага УНИВЕРСАЛНИЯТ ПАКЕТ (УП), като към него се
добавя един от ПАКЕТИТЕ ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ (ПЛП).
Универсалният пакет (УП) съдържа следните диагностични и терапевтични процедури:
Диагностични процедури: вземане на кръвна проба от плода (при необходимост),
кардиотокография (при необходимост) или друго мониториране на плода; диагностичен УЗ на
бременна матка (при необходимост); преглед и оценка описани накратко; преглед и оценка
описани ограничено; преглед и оценка описани обстойно; гинекологично изследване;
изследване на кръв (ПКК и диференциално броене - задължително, хемостазни показатели - по
преценка).
Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) – не е задължително, ако е
извършено в извънболничната помощ.
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Терапевтични процедури са една или комбинация от следните: изкуствено спукване на
мембрани; медикаментозно предизвикване на раждането, операции върху плода за улесняване
на раждането; мануално асистирано раждане; мануално отстраняване на плацента (при
необходимост); възстановяване на прясно акушерско разкъсване (при необходимост);
трансфузия на кръв и кръвни компоненти (при необходимост); инжекция или инфузия на
лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити и антибиотик
(при необходимост); инжекция на Rh имуноглобулини (при необходимост).
При “Цезарово сечение” се извършва задължително УП и процедурата: цезарово сечение.
Ако родилката е Rh - отрицателна и няма антитела, а съпругът и бебето са Rhположителни, до 72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама глобулин.
Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности,
които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните
асистенти, могат да извършват по назначение или самостоятелно.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е
ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ
В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА
ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След завършване на родовия процес в зависимост от начина на родоразрешение и
извършените медицински дейности.
4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за
стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
Медицински критерии за дехоспитализация:
-�добро общо състояние;
-�липса на фебрилитет през последните 48 часа;
-�нормална микция и дефекация;
-�спокойна оперативна рана;
- коректно попълнен фиш “Клинико-лабораторен минимум”.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента
в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален
дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на
лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и
диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение,
съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се
провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно
наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се
съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при
изписване:
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КЪМ ИЗ № . . . . . . . . . . . ОТ . . . . . . . . . . . . . .
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ
дата: . . . . . . . . . . . . . . .
ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО
Корем:  мек  напрегнат  балониран
 друго (опиши)
Микция:  спонтанна, без резидуална урина
 друго (опиши)
Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно
 друго (опиши)
Раздвижване:  ходи без чужда помощ
 друго (опиши)
Аксиларна Пулс:
Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго
to :
(опиши)
СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци
 несвалени
конци
 зараснала per primam
 друго (опиши)
ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:
 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения
 друго (опиши)
КРЪВНА
ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ: ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ
КАРТИНА:
ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Hb
Вр. кървене
Ht
Фибриноген
Er
Leu
ДРУГИ ДАННИ:
Лекуващ лекар:
ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на
заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури” - бл. МЗ-НЗОК № 7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в
“История на заболяването”.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ
ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗНЗОК № 7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) –
подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на
заболяването”.
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ
“ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
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ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИК А/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
В малък процент раждането може да завърши чрез цезарово сечение – по спешност
или предварително планувано. Цезаровото
сечение е операция, при която чрез разрез на
корема се изважда бебето. Видът и мястото
на разреза се определят от оператора в зависимост от конкретните условия. За начина
на обезболяване по време на операцията
бременната/раждащата получава информация
от анестезиолога. След операцията родилката
се настанява за 12 – 24 часа в отделение за
интензивни грижи.
В послеродовия сектор родилката и новороденото остават н яколко дни, където
ежедневно се извършва лекарски преглед
(визитация) от акушер-гинеколог и неонатолог
(педиатър). Проследява се общото състояние
на родилката, обратното развитие на матката, състоянието на гърдите и оперативните
шевове (ако има такива). Двукратно в денонощието се извършва тоалет на родилката. Тя
получава съвети за извършване на тоалета, за
грижи за гърдите, за техниката на кърмене,
за редовно изхождане по малка и голяма
нужда. По преценка се извършват лабораторни, ехографски и други изследвания. Ако
родилката е Rh-отрицателна и няма антитела,
а съпругът и бебето са Rh-положителни, до
72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама-глобулин.
Новородено т о (доносено т о) се повива
през 3 часа. Тоалет се извършва двукратно
в денонощието (къпане, тоалет на пъпа и
очите). Ваксиниране на доносено новородено
срещу хепатит Б се извършва след 12-ия час
от раждането, а след 48-ия час от раждането – ваксиниране с БЦЖ ваксина. Задължителното изследване за фенилкетонурия и
хипотиреоидизъм се прави след 72-рия час
от раждането.
При изписване родилката и новороденото се преглеждат и се оформя съответната
документация.
Всяка родилка и нейният съпруг (партньор) предоставят необходимите документи
във връзка с издаването на удостоверение
за раждане на новороденото.“
§ 22. В преходните и зак лючителните
разпоредби към Договор № РД-НС-01-4-2 от
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6.04.2020 г. за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски
съюз (ДВ, бр. 7 от 2020 г.), в § 17, в ал. 1 и
2 думите „1 септември 2020 г.“ се заменят с
„1 януари 2021 г.“.
Допълнителна разпоредба
§ 23. Лечебните заведения, изпълнители
на болнична помощ по КП № 5 „Раждане“ са
изпълнители на КП № 5.1 „Нормално раждане“ и КП № 5.2 „Раждане чрез цезарово
сечение“ от настоящия Договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) За периода от 1.01.2020 г. до
31.07.2020 г. НЗОК закупува дейностите от
ПИМП, СИМП, МДД и КП по приложения
№ 1, 2 и 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от
2019 г. по цени и ред, посочени в чл. 174,
175, 176 и 338.
(2) За периода от 1.08.2020 г. до 30.11.2020 г.
НЗОК закупува дейностите от ПИМП, СИМП
и МДД по приложения № 1 и 2 към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред и в
обеми, посочени в чл. 174а, 175а и 176а.
(3) За периода от 1.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
НЗОК закупува дейностите от ПИМП, СИМП
и МДД по приложения № 1 и 2 към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред и в
обеми, посочени в чл. 174, 175 и 176.
(4) За периода от 1.08.2020 г. до 31.12.2020 г.
НЗОК закупува дейностите от КП по приложение № 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от
2019 г. по цени, ред и в обеми, посочени в
чл. 338а.
§ 25. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
влиза в сила от датата на обнародване в
„Държавен вестник“, с изключение на параграфи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 и 23, които
влизат в сила от 1.08.2020 г.
§ 26. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК,
БЛС, м и н ис т ъра на зд ра веопа зва не т о и
„Държавен вестник“.
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§ 27. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС
на НЗОК:
Жени Начева

За Българския
лекарски съюз:

Председател
на УС на БЛС:
Д-р Иван Маджаров

Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Проф. д-р Николай
Д-р Бойко Пенков
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
Пламен Таушанов
Д-р Роза Анева
Д-р Гергана Николова
Д-р Александър Заимов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

6546

Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. д-р Костадин Ангелов, дм

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОТОКОЛ

за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството на
образованието и нау ката на Украйна за
учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и
2023/2024 години
(Одобрен с Решение № 427 от 26 юни 2020 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 15 юли 2020 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието и науката на Украйна, понататък наричани „Страните“,
опирайки се на историческите корени и
приятелски отношения,
стремейки се да поддържат и развиват
взаимноизгодно сътрудничество в областта
на образованието и науката,
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съгласно Споразумението между Министерството на науката и образованието на
Република България и Министерството на
образованието на Украйна, подписано на 9
декември 1994 г., се договориха за следното:
Член 1
Страните ежегодно изпращат на реципрочна основа:
– до трима кандидати за обучение за придобиване на висше образование в образователни/образователно-квалификационни степени
„бакалавър“ или „магистър“ с изключение на
специалностите „Здравеопазване и спорт“ и
„Изкуства“;
– един кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Република
България и за придобиване на образователно-научна степен „доктор по философия“ в
Украйна;
– преподаватели и изследователи за специализации и провеждане на научноизследователската работа с обща продължителност
до 9 месеца.
Обучението, научноизследователската работа и специализациите в Република България
се провеждат в държавни висши училища и
научни организации.
Обучението, научноизследователската работа и специализациите в Украйна се провеждат
в институции за висше образование от системата на Министерството на образованието и
науката на Украйна.
Реализацията на обмена съгласно този
Протокол зависи от наличието на финансови
ресурси на двете Страни.
Член 2
Подборът на кандидатите за обу чение
и специализация съгласно член 1 от този
Протокол се осъществява от изпращащата
Страна в съответствие с нейното действащо
национално законодателство. Изпращащата
Страна предоставя на приемащата Страна
не по-късно от 1 април следните документи,
придружени от превод на езика на приемащата Страна:
а) формуляр на кандидата;
б) копие на документ за предходна завършена образователна степен с приложениесправка за получените по учебните дисциплини оценки;
в) копие от документа за самоличност
съгласно националното законодателство на
всяка една от двете Страни;
г) работен план (само за специализантите);
д) изследователско предложение за избраната научна специалност и заверен в установения ред по място на работа/обучение
на кандидата списък с публикувани научни
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трудове и изобретения (ако има такъв) (само
за кандидатите за придобиване на образователно-научна степен „доктор по философия“);
е) писмено съгласие за обработка на лични
данни.
Член 3
В случай на получаване на положително
решение от приемащата Страна кандидатите за
обучение, посочени в член 1 (освен специализантите), подават непосредствено във висши
училища следните документи, придружени
от превод на езика на приемащата Страна:
1. о ригинал и копие на образователен документ с приложение, в което са посочени
получените по учебните дисциплини
оценки – за гражданите на България,
нотариално заверено копие на документ
за предходна завършена образователна
степен с приложение-справка, в която
са посочени получените по учебните
дисциплини оценк и – за гра ж даните
на Украйна;
2. к опие от документа за самоличност
съгласно националното законодателство
на всяка една от двете Страни;
3. копие от удостоверението за раждане
(само за гражданите на Украйна);
4. м едицинско свидетелство за здравословното състояние съгласно действащото
законодателство на всяка една от двете
Страни, заверено от официален орган
на здравеопазването на изпращащата
Страна и издадено не по-късно от два
месеца преди влизането на територията
на приемащата Страна;
5. з дравна застраховка за предоставяне на
спешна медицинска помощ;
6. и зследователско предложение за избраната научна специалност и заверен в
установения ред по място на работа/
обучение на кандидата списък с публикувани научни трудове и изобретения
(ако има такъв) (само за кандидатите за
придобиване на образователно-научна
степен „доктор по философия“);
7. 4 снимки с размер 30х40 мм.
Кандидатите, одобрени за придобиване на
висше образование на образователно-квалификационни/образователни степени „магистър“ и „бакалавър“ и образователна и научна
степен „доктор“/образователно-научна степен
„доктор по философия“, следва в рамките на
6 месеца от момента на приемането им във
висшите училища да преминат през процедура за признаване на документа за придобита
предходна образователна степен.
Член 4
За повишаване на качеството на преподаване на български и на украински език, за
по-нататъшното развитие на българистиката
в институциите за висше образование на Ук-
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райна и украинистиката във висшите училища
на България и за подкрепа на изучаването
на български език и на украински език като
избираеми дисциплини в специалности от
различни професионални направления във
висшите училища на България и Украйна,
Страните, в съответствие със своите нужди,
ще изпратят (приемат) необходимия брой
преподаватели (лектори) за четене на лекции и преподавателска работа във висшите
училища на държавите на двете Страни, при
следните условия:
а) приемащата Страна изпраща на изпращащата Страна по дипломатически път заявка
за преподавател (лектор);
б) подборът на кандидатурите се извършва
от изпращащата Страна;
в) информация за кандидатурите за нови
преподаватели (лектори) се изпраща на приемащата Страна не по-късно от 31 май на
текущата година;
г) всяка от Страните уведомява другата за
съгласието си относно подбраните кандидатури
за нови преподаватели (лектори) не по-късно
от края на юни на текущата година.
Член 5
Българската Страна, според своите възможности и по заявка на украинската Страна, ще
приеме на своя издръжка учители по български език и литература и по други предмети,
които се преподават на този език, на курсове
за повишаване на квалификацията.
Украинската Страна, според своите възможности и по заявка на българската Страна,
ще приеме на своя издръжка учители по украински език и литература и по други предмети,
които се преподават на този език, на курсове
за повишаване на квалификацията.
Страните предварително ще съгласуват
условията и сроковете за провеждането на
курсовете за повишаване на квалификацията.
Член 6
Българската Страна, според своите възможности и по заявка на украинската Страна, изпраща учители в институции за общо
средно образование на Украйна с преподаване
на български език или където се изучава
български език.
Украинската Страна, според своите възможности и по заявка на българската Страна,
изпраща учители в училищата на Република
България, в случай че се преподава на украински език или където се изучава украински
език.
Страните предварително ще съгласуват условията и сроковете на работата на учителите.
Член 7
Страните изпращат (приемат) при условията
на еквивалентния обмен за срок до 30 дни до
петима студенти и преподаватели от висши
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училища на Република България и институции
за висше образование на Украйна за участие
в летните езикови курсове.
Организационните и финансовите условия
за пребиваване на преподавателите и студентите, които ще изучават украински език
и литература и съответно български език
и литература по време на летните езикови
курсове, ще се определят отделно и ще се
съгласуват по дипломатически път.
Член 8
Българската Страна ежегодно предоставя
за граждани на Украйна от български произход, пребиваващи постоянно в Украйна,
места за обучение в българските държавни
висши училища и съответно украинската
Страна ежегодно предоставя за граждани на
Република България от украински произход,
пребиваващи постоянно в Република България, места за обучение в институции за висше
образование от системата на Министерството
на образованието на Украйна.
Подборът на кандидатите за обучение в
Република България се осъществява от съвместна българо-украинска комисия, в състава
на която влизат:
от българската страна: представители на
Министерството на образованието и науката на Република България, на Държавната
агенция за българите в чужбина и на българските дипломатически представителства
в Украйна;
от у краинската ст рана: представители
на регионалните органи на управление на
образованието на Украйна, Министерството
на образованието и науката на Украйна (по
съгласие), посолствата на Украйна в Република
България (по съгласие).
Условията за подбора и приемането на
обучение се определят от приемащата Страна.
Приемащата Страна ежегодно информира
изпращащата Страна за броя на местата за
обучение и специалностите, датите за провеждане на подбора, условията и реда за кандидатстване, както и за сроковете за обявяване
на резултатите.
Страните се уведомяват взаимно за резултатите от окончателния подбор на кандидатите,
приети за обучение във висшите училища на
другата Страна, не по-късно от две седмици
преди началото на учебната година.
Член 9
1. За участниците в обмена по чл. 1, чл. 8
и чл. 10 на този Протокол приемащата Страна
осигурява:
– освобождаване от такса за обучение
съгласно действащото си законодателство;
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– настаняване в студентско общежитие
и хранене в студентски стол при условията,
осигурявани за своите граждани.
2. Българската Страна осигурява за гражданите на Република България, приети по чл. 1
от този Протокол за обучение и специализация
в институции за висше образование на Украйна, месечна стипендия съгласно действащото
си законодателство.
3. За участниците в обмена по чл. 1, чл. 8
и чл. 10 от този Протокол приемащата Страна
осигурява ежемесечна стипендия с изключение
на преподаватели и изследователи, пристигащи на специализация, на които осигурява
ежемесечна финансова подкрепа съгласно
действащото си законодателство.
4. На преподавателите (лекторите) и учителите, поканени на работа по чл. 4 и чл. 6 от
този Протокол, приемащата Страна осигурява
месечно заплата и квартира в съответствие
с действащото си законодателство. Пътните
разходи до съответния град на месторабота
на приемащата Страна и обратно се поемат
от изпращащата Страна или от кандидата.
5. На преподавателите (лекторите), изпратени на работа в общообразователните и
висшите училища на Украйна, българската
Страна осигурява командировъчни средства
в съответствие с действащото си законодателство.
6. При необходимост кандидати за обучение за придобиване на висше образование
на образователни степени „бакалавър“ или
„магистър“ и образователна и научна степен
„доктор“/образователно-научна степен „доктор
по философия“ могат да бъдат зачислени за
езиковата подготовка за изучаване на български език и съответно на украински език,
както и на други предмети.
Член 10
Българската Страна ежегодно приема за
обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ или „магистър“ след
придобито пълно общо средно образование
следните украински граждани от български
произход, пребиваващи постоянно в Украйна,
а по-точно:
– първенеца на випуска на Болградската
гимназия „Георги С. Раковски“, Одеска област,
завършил в годината на приемането;
– първенеца на випуска на Приморския
регионален украинско-български многопрофилен лицей ІІ – ІІІ степен, Запорожка област,
завършил в годината на приемането;
– класиралия се на първо място участник
във Всеукраинската олимпиада по български
език, провеждала се в годината на приемането.
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Член 11
Страните си сътрудничат по въпросите,
свързани с дейността на образователните институции (средни и висши училища) на двете
Страни, в които обучението се осъществява
на български език и съответно на украински
език или в които посочените езици се изучават като учебен предмет чрез осигуряване на
учебна, учебно-методическа и художествена
литература.
Член 12
Ст раните подкреп ят сът рудничеството
между образователните институции на Република България и Украйна в съответствие
с подписаните между Страните договори и
съответното действащо законодателство на
двете държави.
Член 13
Страните подкрепят прякото сътрудничество между висшите училища на двете Страни
в рамките на програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“, както и други програми на ЕС.
Член 14
Украинската Страна гарантира на лица,
принадлежащи към българското национално
малцинство, правото на обучение на български
език в предучилищното образование и от I
клас до XII клас на средното училище заедно с държавния език съгласно действащото
законодателство на Украйна.
Член 15
Украинската Страна съгласно действащото си законодателство гарантира на лица,
принадлежащи към българското национално
малцинство, правото да учат български език
на всички образователни нива в общинските
институции за общо средно образование.
По предложение на украинската Страна
българската Страна разглежда възможността за откриване на класове с изучаване на
украински език съгласно действащото законодателство на Република България.
Член 16
По време на срока на действие на този
Протокол Страните разглеждат възможността
за размяна на една делегация до 5 специалисти
за период до 7 дни в областта на средното
и висшето образование за запознаване със
системите на образование в двете Страни и
за провеждане на преговори и подписване на
съответните документи.
Изпращащата Страна заплаща всички разходи, свързани с командироването на своите
специалисти, в съответствие с действащото
си законодателство съобразно финансовите
си възможности.
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Член 17
На лицата, разменяни в рамките на този
Протокол, приемащата Страна, при необходимост, осигурява медицинско обслужване въз
основа на действащото си законодателство и
изисква медицинска застраховка за предоставяне на спешна медицинска помощ, която
е задължителна при влизането на територията на приемащата Страна и е направена за
сметка на изпращащата Страна или самите
участници в обмена.
Член 18
Децата на служителите от дипломатическите и консулските представителства на
държавата на всяка от Страните се обучават в
държавните и общинските средни и висши училища (с изключение на училищата по изкуства
и медицина) на другата Страна без заплащане
на такси за обучение до приключване на дългосрочната командировка в дипломатическото
представителство на техните родители и в
съответствие с действащото законодателство
на държавата на всяка от двете Страни.
Приемащата Страна не им осигурява стипендия и настаняване в общежитие.
Член 19
Този Протокол влиза в сила от датата на
подписването му от двете Страни и ще остане
в сила до 30 юни 2024 г.
Изпълнението на започнали съвместни
инициативи и образователни дейности продължава до подписването на нов Протокол.
До края на 2023 г. Страните ще разменят
проекти на Протокол за следващите учебни
години и ще проведат среща на експерти за
подготовката за подписването му.
По взаимно съгласие Ст рани те могат
да внасят изменения и допълнения в този
Протокол, като за това се оформят отделни
документи, които ще бъдат неразделна част
от Протокола.
Този Протокол е подписан в два екземпляра,
всеки един на български, украински и английски език, като трите текста са идентични и
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването на разпоредбите от този Протокол
меродавен ще бъде английският текст.
За Министерството
на образованието
и науката на
Република България:
Красимир Вълчев,
министър на
образованието
и науката
6528

За Министерството
на образованието
и науката
на Украйна:
Сергей Шкарлет,
министър на
образованието
и науката
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НАРЕДБА № 20
от 11 август 2020 г.
за придобиване на квалификация по професията „Компютърен аниматор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
213050 „Компютърен аниматор“ от област
на образование „Изкуства“ и професионално
направление 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“
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 квалификация по професията 213050 „Компютърен аниматор“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалността
2130501 „Компютърна анимация“.
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 специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професи я та 213050 „Компю т ърен анимат ор“
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.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 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 № 79 от 2013 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Компютърен аниматор“ (ДВ, бр. 29 от 2013 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 „Компютърен аниматор“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213050

Компютърен аниматор

Специалности:

2130501 К о м п ю т ъ р н а
анимация

Степен на профе- Ниво по Национална квалиНиво по Европейска
сионална
фикационна рамка (НКР) квалификационна рамка
квалификация:
(ЕКР)
Трета

4

4
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за 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
„Ком п ю т ърен а н и мат ор“ о т Сп ис ъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-826 от 24.04.2020 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование 21 „Изкуства“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, 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 „Компют ърен аниматор“ или по
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.)
Компю т ърни я т анимат ор съ здава и ли
участва в създаването на аудио-визуално съдържание с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на компютърна
техника. Компютърният аниматор проектира
и разработва компютърно обработени дву- и
тримерни изобра жени я на обекти – хора,
животни, предмети и други, добавя различни
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движения на обектите, създава заобикаляща
среда, прилага визуални и аудиоефекти, говор
и музика.
В своята работа компютърният аниматор
използва множество специализирани програмни продукти и технически устройства.
В процеса на проектиране и създаване на
обекти и заобикаляща среда компютърният
аниматор работи с програми за векторна и
растерна графика, таблет, принтер и скенер.
С помощта на програмите за обработка на
графични изображения и на техническите
устройства аниматорът извършва различни
трансформации над обектите, комбинира
части от различни обекти и изображения,
оцветява обекти или прилага ефекти върху
тях, дигитализира обекти и изображения от
хартиен формат.
Аниматорът използва компютърни програми за анимация и чрез ключови кадри, компютърно синтезиране на движения между начална
и крайна фаза създава и управлява отделните
движения на обектите. Изгражда пространствени сцени и придава реалистичност на
обектите, като използва различни текстури.
Компютърният аниматор притежава знания
за работа с програми за 2D и 3D анимация,
познава техните характеристики и възможности, използва ефективно инструментите, с
които те разполагат. Компютърният аниматор
умее да рисува, познава формите, закономерностите на перспективата и композицията и
има пространствено мислене и въображение.
Компютърният аниматор изобразява идеи,
послания и истории по зададени сценарии и
сториборд и генерира нови творчески идеи.
За успешното упражняване на професията
компютърният аниматор трябва добре да организира работата си, да спазва срокове, да
притежава отлични умения за работа в екип,
да умее да представя и защитава с аргументи
творческите си идеи и проекти. Компютърният аниматор трябва да владее чужд език,
да учи бързо и да бъде в крак с новостите
в технологиите и продуктите в динамично
развиващата се област на компют ърната
анимация. Той може да работи в рекламна
агенция, в студио за анимация, в компания за
разработка на игри, кино, телевизия, студио
за специални ефекти и други или като самонаето лице, което изисква да има познания в
областта на предприемачеството. Работното
му място е оборудвано с компютърна конфигурация, различни периферни устройства,
като графичен таблет и скенер, както и други
средства за рисуване.
Компютърният аниматор си сътрудничи
с екип от различни специалисти – дизайнери, фотографи, маркетингови специалисти,
копирайтъри, продуценти и разработчици,
режисьори, редактори и композитори, илюстратори, автори и рекламодатели. Самосто-
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ятелно или съвместно с други специалисти
представя творчески решения пред клиенти,
мениджъри или колеги.
В своята дейност компютърният аниматор следи за спазването на изискванията на
възложителя, за параметрите на заданието,
сроковете за изпълнение и качеството на изработения проект. Спазва правните, етичните и
здравните норми за работа с информационните
технологии, създава и поддържа безопасна
рабо т на среда. Ком пю т ърни я т анимат ор
трябва да познава и прилага нормативните
изисквания при употребата на продукти и
софтуер, обект на авторско право.
Наемането и определянето на работното
време на компютърния аниматор се договаря с работодателя при спазване на Кодекса
на труда. Компютърният аниматор може да
работи и като самонаето лице.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Компютърен аниматор“, могат да продължат
обучението си по друга професия от професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни
продукти“.
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.
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.
Компютърният аниматор намира професионална реализация във фирми и организации,
които създават визуално и аудио-визуално
съдържание за предаване на информация,
използвайки печатни, филмови, дигитални
или други форми на аудио-визуална медия в
компютърни игри, филми, музикални клипове,
електронни медии, реклами.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по
професията „Компютърен аниматор“, специалност „Компютърна анимация“, може да
заема следните длъжности от НКПД:
2166-3005 Мултимедиен дизайнер,
2166-8001 Компютърен аниматор,
2166-3007 Илюстратор,
2166-3010 Специалист, дигитални изкуства,
както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
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3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Съдейства на работодателя 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
за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността в предприятие
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 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 6. Организация на работния процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 7. Спазване на етичните и правните
норми в професията
7.1. РУ Следва професионалната етика в
своята работа
7.2. РУ Спазва правните норми в професията
7.3. РУ Надгражда професионалната си
компетентност
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ЕРУ по специфична професионална подЕРУ 11. Процес на планиране и проучване
на елементите за анимационен проект
готовка за специалност „Компютърна ани11.1. РУ Следва етапите при създаване на
мация“ – трета степен на професионална
аудио-визуален проект
квалификация
11.2. РУ Проучва темата за кратък аудиоЕРУ 8. Основи на анимацията
визуален проект
8.1. РУ Познава развитието на анимацията
11.3. РУ Създава дизайн на елементите за
8.2. РУ Спазва основните принципи на
анимационния
проект
композицията
11.4.
РУ
Създава
сториборд за кратък ау8.3. РУ Използва цвят и цветни съчетания
дио-визуален
проект
при изграждане на композиция
ЕРУ 12. Изгражда мултимедиен проект в
8.4. РУ Прилага основните принципи на
2D среда
анимацията
12.1. РУ Познава изискванията към софтуЕРУ 9. Представяне на идеи чрез рисуване
ера и хардуера за създаване на 2D анимирани
9.1. РУ Избира техники за рисуване
образи
9.2. РУ Пресъздава заобикалящата среда с
12.2. РУ Идентифицира компонентите на
визуални средства
работната среда за 2D анимация
9.3. РУ Изследва етапите на движение на
12.3. РУ Създава движещи се графики
обект чрез рисуване
ЕРУ 13. Създава мултимедиен проект в
ЕРУ 10. Растерна и векторна графика
3D среда
10.1. РУ Притежава познания за видовете
13.1. РУ Описва елементите на работната
компютърна графика
среда
10.2. РУ Създава растерни изображения
13.2. РУ Изгражда 3D обекти
със специализиран софтуер
13.3. РУ Прилага движение към триизмер10.3. РУ Изгражда изображения със средни обекти
ствата на векторната графика
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:
Знания

Умения

Компетентности

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
4
4
Компютърен аниматор
4
4
Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
· Познава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място
· Описва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването
на ЗБУТ за конкретната трудова дейност
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
· Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
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Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания
· Посочва разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци
Умения
· Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба материали,
консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
· Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности
· Способен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната
среда и да съдейства за тяхното предотвратяване
Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
· Описва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
· Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
· Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
· Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария
Компетентности
· Съдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар или
аварийна ситуация
· Участва в овладяването на възникнал пожар 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:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
· Владее теоретични знания за:
· хигиенните норми;
· здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· превантивна дейност за опазване на околната среда;
· овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 2.1:
Знания

Умения

Икономика
4
4
Компютърен аниматор
4
4
Познава основите на пазарната икономика
· Описва общата теория на пазарната икономика
· Запознат е с основните икономически проблеми
· Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
· Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
· Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
· Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
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· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания

Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността в предприятие
Знания

· Посочва основите на пазарното търсене
· Описва принципите на пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност

Умения

· Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
· Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

· Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността
на фирмата

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус

ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

· Описва същността на предприемачеството
· Обяснява принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на
организацията

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

· Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
· Изрежда видовете предприемаческо поведение
· Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

· Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· Идентифицира нови пазарни възможности
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности

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

· Изброява основните елементи на бизнес плана
· Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
· Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване на бизнес план
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
· Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията на
предварително дефинираното задание

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
ЕРУ 4
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

· Посочва отделните длъжности в екипа
· Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

· Спазва йерархията в екипа
· Осъществява комуникация в екипа

Компетентности

· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
· Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 4.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

·
·
·
·

Умения

· Води делова комуникация – писмена и устна
· Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на
клиентите
· Избягва конфликтни ситуации
· Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· Провежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и клиенти,
спазвайки изискванията за делово общуване

Описва етичните норми в комуникацията
Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва адекватното поведение при конфликт
Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Резултат от учене 4.3: Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език
· Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
· Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности

· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация
по професионални теми

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна
среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 5
Наименование на еди- Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професиницата:
оналната си дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1: Обработва информация с ИКТ
Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
· Посочва същността на WEB каналите (RSS и др.) за получаване на информация
· Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Посочва различни доставчици на облачни услуги

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
· Използва WEB канали (RSS и др.) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания

· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в професионалната област
· Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
· Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране,
взаимодействие с институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности
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Компетентности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания
· Посочва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Описва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на
шаблонни интернет страници и/или блогове
Умения
· Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
· Редактира създадено цифрово съдържание
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
Компетентности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Резултат от учене 5.4: Осигурява защита на електронната среда
Знания
· Посочва рисковете за сигурността при работа онлайн
· Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Описва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
Умения
· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия
Компетентности
· Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната
среда, в която работи
Резултат от учене 5.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания
· Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на
цифрови технологии
· Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти,
използвани в графичния дизайн
· Изброява възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
Умения
· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или софтуер за
графичен дизайн при решаване на проблеми
Компетентности
· Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Кри т ери и за оцен я- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
ване:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
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ЕРУ 6
Наименование на еди- Организация на работния процес
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

· Планира процеса на работата си
· Съставя график на работните си задачи
· Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с
професията

Компетентности

· Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение
на трудовите задачи

Посочва структурата на фирмата
Изброява методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с професията
Описва планирането на ресурси, свързани с работния процес

Резултат от учене 6.2: Поема отговорност за качеството на работата си
Знания

· Описва видовете трудови дейности
· Посочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
· Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· Спазва изискванията за качествено изпълнение на задачите
· Следва правилата за осигуряване на качество на обслужване на вътрешните
и външни клиенти

Компетентности

· Ефективно планира и изпълнява трудовите дейности
· Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния процес
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с организацията
на работния процес

ЕРУ 7
Наименование на еди- Спазване на етичните и правните норми в професията
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Следва професионалната етика в своята работа

Знания

· Посочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Познава нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Умения

· Прилага изискванията на професионалната етика
· Спазва нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни
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Компетентности

· Способен е да съобразява своето поведение с принципите на професионалната етика при изпълнение на служебните си задължения

Резултат от учене 7.2:

Спазва правните норми в професията

Знания

· Описва правните аспекти на професията
· Познава Закона за авторското право и сродните му права

Умения

· Използва лицензиран софтуер за работа
· Прилага нормативните изисквания при употребата на продукти и софтуер,
обект на авторско право
· Информира се за статута на продукти от други автори при употребата им
в проект
· Предлага методи за защита от плагиатство на авторски проект

Компетентности

· Способен е самостоятелно да защити собствен продукт според Закона за
авторското право и сродните му права

Резултат от учене 7.3:

Надгражда професионалната си компетентност

Знания

· Идентифицира новостите в професионалната си област
· Открива възможности за професионалното си развитие

Умения

· Прилага в практиката си новостите в професионалната сфера
· Осигурява повишаване на квалификацията си
· Търси възможности за самоусъвършенстване

Компетентности

· Способен е самостоятелно да открива възможности за надграждане на професионалната си компетентност, като прилага новостите в бранша

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно: професионална етика, правните
норми и възможностите за развитие на професионалните умения
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава посочения казус, свързан с професионалната етика и правните норми

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Компютърна анимация“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на еди- Основи на анимацията
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава развитието на анимацията

Знания

· Изброява основни етапи в развитието на визуалните изкуства
· Назовава характерни особености на отделните етапи от историята на анимацията
· Идентифицира видовете анимация
· Описва ролята на компютърната анимация днес

Умения

· Използва елементи, символи, образност от историята на визуалните изкуства в проект
· Разбира влиянието на историческите етапи върху съвременното развитие
на анимацията
· Изследва методи и техники от традиционната и от останалите видове анимация
· Проучва новите тенденции в компютърната анимация
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Компетентности

· Способен е да проследи развитието на технологичния процес при създаване
на анимация
· Способен е самостоятелно и в екип да предложи съвременна интерпретация на сюжет, образност, техника от традиционната и от останалите видове
анимация, или визуалните изкуства

Резултат от учене 8.2:

Спазва основните принципи на композицията

Знания

· Описва основните елементи на композицията: линия, форма, цвят, обем,
светлосянка, фактура и текстура
· Описва визуалното въздействие на композиционните елементи
· Назовава принципите на композицията: равновесие, единство, композиционен център
· Изброява композиционните средства: ритъм, контраст, нюанс, пропорция,
мащаб и др.
· Описва видовете композиция
· Обяснява понятието композиционен център

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· Способен е самостоятелно да изгради въздействаща композиция по задание
с ясно послание, съобразена с основните принципи

Тълкува символичното значение на елементите на композицията
Изгражда визуално послание чрез елементите на композицията
Анализира дадена композиция
Прилага принципите и средствата за постигане на хармонична композиция
Избира целенасочено обоснован композиционен център

Резултат от учене 8.3: Използва цвят и цветни съчетания при изграждане на композиция
Знания

·
·
·
·
·

Дефинира основните параметри на цвета
Разграничава хроматични и ахроматични цветове
Посочва различни подходи за съчетаване на цветове
Описва типовете цветни контрасти
Обяснява психологическото въздействие на цветовете

Умения

·
·
·
·

Избира цветове според тяхното символично значение
Аргументира се за избора на цветови решения в проект
Прилага методи за съчетаване на цветове
Съставя цветни композиции за внушаване на настроение, емоция, характер

Компетентности

· Способен е да предизвика асоциации и впечатления чрез комбиниране на
цветове в композиция

Резултат от учене 8.4:

Прилага основните принципи на анимацията

Знания

· Изброява принципите на анимацията
· Описва подходите за реалистично предаване на движенията в анимацията
· Обяснява пресъздаването на драма и емоция чрез движещи се изображения
· Познава структурата на формите
· Разграничава методите за изобразяване на движение с последователна анимация и от поза до поза (Pose to pose и Straight ahead)
· Посочва начините за контрол на фазите на движение
· Описва ролята на броя кадри за контрол на времето

Умения

· Използва свиване и разтягане, подготвителни и последващи движения,
ускорение и забавяне и дъговидна траектория
· Прилага принципа на сценичност за ясно предаване на идея, емоция, действие
· Преувеличава движения и характери
· Предава реалистично формите на обекти и герои
· Анимира последователно и от поза до поза
· Контролира продължителността на действието

Компетентности

· Способен е да използва прецизно основните принципи на анимацията в проект

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит по поставена тема
Средство 2:
· Решаване на тест
Средство 3:
· Представяне на портфолио с проекти
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Оборудван учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Представената писмена работа (теоретична разработка) отговаря на следните
критерии: степен на обхващане на проблематиката; познаване и владеене на
терминологията; вярност на определенията и примерите; логична структура
на изложението; граматически правилен изказ.
За средство 2:
· Отговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
Средство 3:
· Представеното портфолио от проекти демонстрира развитието на умения
и придобиването на нужните компетентности

ЕРУ 9
Наименование на еди- Представяне на идеи чрез рисуване
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Избира техники за рисуване

Знания

·
·
·
·

Умения

· Избира подходящи инструменти и техники за изграждане на визуална
композиция
· Проучва средствата и техниките в съществуващи графични проекти

Компетентности

· Способен е самостоятелно да подбере изобразителни инструменти и техники,
като аргументира избора си на средства за рисуване

Резултат от учене 9.2:

Пресъздава заобикалящата среда с визуални средства

Знания

· Посочва основните видове перспектива
· Интерпретира формата чрез различните графични средства, материали и
техники
· Описва формоизграждащите елементи: линия, щрих, петно, растери, фактури
· Изброява техники за изграждане на светлосянка и обем
· Дефинира идеята за визуално тегло на елементите в композиция
· Познава пропорциите и зависимостите в човешкото тяло

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· Способен е прецизно да композира и пресъздава заобикалящата го среда
чрез средства и техники, употребени самостоятелно и в комбинация

Резултат от учене 9.3:

Изследва етапите на движение на обект чрез рисуване

Знания

·
·
·
·

Умения

· Използва класически инструменти и техники за бързи скици и ескизи
· Използва дигитални инструменти и техники
· Представя стилизиран образ на идея, понятие или обект чрез визуални
средства
· Изобразява фазите на движение на обект чрез поредица от скици

Компетентности

· Способен е точно да изобрази ключовите фази при движение на обект

Изброява видовете графични техники
Описва видовете живописни техники
Посочва средства и инструменти за създаване на графична композиция
Изброява необходимите за дейността дигитални инструменти

Демонстрира пространствено-образно мислене
Прилага техники за постигане на обем на елементи в композицията
Интерпретира приложението на закона за „златното сечение“ в композиция
Представя графично елементите на композицията
Помества композицията в определен формат
Изобразява точно пропорциите на човешкото тяло в различни пози

Познава подходи за стилизиране и обобщаване на формата
Посочва средства и методи (аналогови и дигитални) за бързи скици
Описва изменението на формата на обект при движение
Идентифицира ключови фази в движението
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Изработване на проект по задание
Средство 2:
· Представяне на портфолио с проекти
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Оборудван учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Представя графични концепции и варианти при изпълнение на поставената
задача
За средство 2:
· Представеното портфолио от проекти демонстрира развитието на умения
и придобиването на нужните компетентности

ЕРУ 10
Наименование на еди- Растерна и векторна графика
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Притежава познания за видовете компютърна графика
Знания

· Посочва характеристиките на растерната графика
· Описва особеностите на векторната графика
· Посочва типичните приложения на видовете графика
· Изброява софтуерните продукти за обработка на различните видове компютърна графика
· Описва изискванията към изображенията според употребата им (WEB,
видео, анимация, 3D и др.)
· Изброява графичните файлови формати и техните характеристики

Умения

· Разграничава приложимостта на видовете компютърна графика
· Работи с програми за обработка на растерна графика
· Работи с програми за обработка на векторна графика
· Предвижда влиянието на параметрите на изображението върху крайния
резултат
· Избира подходящи файлови формати

Компетентности

· Способен е да избере точно софтуерен продукт според вида графика при
създаването на проект
· Способен е самостоятелно да определи оптимални размер, резолюция,
цветови модел и формат при обработка на изображения

Резултат от учене 10.2: Създава растерни изображения със специализиран софтуер
Знания

· Познава инструментите на програмите за обработка на изображения
· Разбира въздействието на техниките за манипулация и трансформация на
елементите на изображение
· Посочва настройките на инструментите за рисуване според употребата им
· Описва подходите за създаване на текстури
· Изброява средства за постигане на илюзия за обем на формата
· Назовава етапите при създаване на изображение от скица до завършен
продукт

Умения

· Редактира елементи на изображение чрез селектиране, изрязване, завъртане,
изкривяване, мащабиране и др.
· Извършва цветови корекции на изображения
· Нанася светлинни корекции на изображения
· Ретушира изображения
· Прилага специфични ефекти към изображение
· Намира решение за цветни комбинации и преливания за създаване на
обем и атмосфера
· Създава текстури
· Развива творческа идея от скица до краен продукт
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· Способен е да създаде изображения със средствата на растерната графика
по задание, като прилага различни техники

Резултат от учене 10.3: Изгражда изображения със средствата на векторната графика
Знания

· Посочва инструментите за създаване на форми в програмите за векторна
графика
· Описва методите за трансформация, сливане, изрязване, сечение в процеса
на формообразуване
· Назовава подходите за стилизация на образ, идея, понятие
· Обяснява употребата и приложението на кривите на Безие във векторната
графика

Умения

· Прилага добри практики за векторизация на растерни изображения според
особеностите им
· Комбинира прости форми чрез сливане, изрязване, сечение и трансформация в изграждането на композиция
· Създава обобщени образи на обект, понятие и идея с подходящ метод за
стилизация

Компетентности

· Способен е прецизно да създава и трансформира форми и обекти във векторна среда, като стилизира обект, понятие и идея по задание

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Представяне на проект по задание
Средство 3:
· Представяне на портфолио с проекти
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3:
на оценяването:
· Оборудвана учебна зала
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
За средство 2:
· Представя графични концепции и варианти при изпълнение на поставената
задача
· Представя аргументирано проекта, съобразен с условията на заданието,
пред аудитория (възложител, колеги)
За средство 3:
· Представя портфолио с проекти с избрани графични задачи, изработени по
собствена идея или според поставено задание, демонстриращи придобитите
умения и компетентности за свободно владеене на растерната и векторната
графика

ЕРУ 11
Наименование на еди- Процес на планиране и проучване на елементите за анимационен проект
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Следва етапите при създаване на аудио-визуален проект

Знания

· Описва етапите при изграждане на анимационен проект от идея до завършен продукт
· Обяснява ролята на публиката в избора на тема и съдържание на проекта
· Изброява ролите на участниците в създаване на аудио-визуален проект
· Подбира материали и средства за изпълнение на проекта при определен
бюджет и срок

Умения

· Предлага стратегия за изграждане на проект по задание
· Избира тема за проекта
· Спазва последователността от дейности, за да се вмести в договорен срок
· Разработва варианти за изпълнение на проекта в рамките на определен
бюджет
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· Способен е в екип да участва в планирането на необходимия реквизит
за отделните етапи от създаването на проекта при спазване на определен
бюджет и срок

Резултат от учене 11.2: Проучва темата за кратък аудио-визуален проект
Знания

· Изброява методи за генериране на творчески идеи за анимационен проект
· Описва особеностите в изграждането на сюжет
· Обяснява ролята на ключовите елементи при разказване на история: герои,
обстановка, конфликт, тема
· Дава примери за функцията на звука и музиката за засилване на емоционалното въздействие на аудио-визуалния проект

Умения

· Участва в „мозъчни атаки“, асоциативни, ролеви, ситуационни игри за
генериране на идеи
· Избира герои, които отговарят на темата
· Създава кратка история с ясен конфликт
· Прави проучване на епохата и средата на действието
· Отбелязва важни символи, културни особености, свързани с темата
· Подбира подходящи звукови ефекти за действието
· Предлага музика за озвучаване на историята

Компетентности

· Създава въздействаща история с ясна тема, като проучва особеностите на
епохата и средата

Резултат от учене 11.3: Създава дизайн на елементите за анимационния проект
Знания

· Посочва необходимостта от единен стил в дизайна на елементи за анимационен проект
· Изброява стъпките в процеса на създаване на герои за анимация (проучване, скициране, развитие, пози, оцветяване, емоции)
· Назовава добрите практики в дизайна на герои
· Описва връзката между атмосферата на сцената и дизайна на средата
· Обяснява ролята на цветовете и цветните комбинации при създаване на
атмосфера
· Описва функцията на шрифта в дизайна на надписи за анимационен проект

Умения

· Скицира варианти за локации, обекти и образи
· Прилага единен стил при изграждането на герои и среда
· Предлага дизайн на герой, включващ основни пози, изражения и цветна
схема
· Спазва добрите практики за дизайн на обекти за анимация
· Прилага принципите на композицията в дизайна на среда
· Съставя цветни варианти за среда, съобразени с психологическото и емоционалното въздействие на цветовете
· Съобразява избора на шрифта с особеностите на проекта

Компетентности

· Способен е самостоятелно и в екип да изгради въздействащ дизайн на
среда, герои и други елементи за анимационен проект, като се придържа
към стила и темата

Резултат от учене 11.4: Създава сториборд за кратък аудио-визуален проект
Знания

· Описва подходите за визуално предаване на послание
· Изброява типовете план – крупен, близък, среден, общ, кадри със засечка
през рамо и др.
· Различава особеностите в композицията на сцена с един, два или повече
герои
· Идентифицира главните герои, техните действия и емоции
· Обяснява ролята на осветлението за създаване на настроение в сцената
· Посочва ролята на средата и декорите в сцената за усилване на посланието

Умения

· Изследва последователността на разказване на история и ролята є в създаването на сториборд
· Избира сцени, които предават ясно последователността на събитията в
историята
· Композира елементите на сцената – герои, среда и др.
· Представя важните моменти от действието в подходящ план
· Използва действията и емоциите на героите, за да предаде посланието на
проекта
· Прилага светлина за усилване на визуалното въздействие
· Подкрепя визуалното представяне с подробни пояснителни бележки

Компетентности

· Самостоятелно и в екип създава подробен сториборд, предаващ ясно посланието в последователни сцени, като обръща внимание на необходимите
герои и гледни точки за разказването на историята
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Представяне на проект по задание
Средство 3:
· Представяне на портфолио с проекти
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3:
на оценяването:
· Оборудвана учебна зала
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
За средство 2:
· Представя графични концепции и варианти при изпълнение на поставената
задача
· Представя аргументирано проекта, съобразен с условията на заданието,
пред аудитория
За средство 3:
· Представя портфолио с проекти с избрани графични задачи, изработени по
собствена идея или според поставено задание, демонстриращи придобитите
умения и компетентности за изграждане на композиция за анимация

ЕРУ 12
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 12.1:

Изгражда мултимедиен проект в 2D среда

Знания

· Изброява изискванията към документа (сцената, stage, работното пространство) според приложението на проекта
· Описва връзката между покадровата честота и медията за възпроизвеждане
на анимационния проект
· Познава ролята на времедиаграмата (Timeline) в процеса на анимиране
· Описва необходимостта от работа със слоеве за гъвкаво управление на
компонентите в анимацията
· Посочва възможности за вмъкване на готови елементи, изработени предварително
· Изброява възможностите при подготовка на проекта за възпроизвеждане
· Настройва документа според изискванията на проекта
· Съобразява се с медията при задаване на покадровата честота
· Проследява изменението на обектите във времето във времедиаграмата
· Организира съдържанието на проекта в стройна структура от слоеве
· Импортира елементи за целите на проекта
· Избира подходящ формат и настройки при експортиране на аудио-визуалния проект

4
4
Компютърен аниматор

4
4
Познава изискванията към софтуера и хардуера за създаване на 2D анимирани образи
Знания
· Изброява видовете периферни устройства (скенер, таблет, принтер и др.),
необходими в работата
· Описва изискванията към хардуера за работа с продукти за 2D анимация
· Посочва специализиран софтуер за създаване на компютърна 2D анимация
· Описва особеностите на продуктите за 2D анимация
· Изброява файлови формати за анимация и техните характеристики
· Познава лицензионните ограничения при използване на софтуер
Умения
· Настройва необходимите за работа периферни устройства
· Избира подходящ софтуер за създаване на 2D анимация
· Работи с програми за създаване на аудио-визуално съдържание
· Избира подходящи файлови формати
· Спазва лицензионните ограничения при работа със софтуер
Компетентности
· Избира подходящ софтуер и хардуер за създаване на 2D анимация за изпълнение на проект в рамките на определения бюджет и срок
Резултат от учене 12.2: Идентифицира компонентите на работната среда за 2D анимация

Умения
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· Способен е прецизно да организира елементите на аудио-визуалния проект
в 2D среда

Резултат от учене 12.3: Създава движещи се графики
Знания

· Посочва инструменти за създаване на обекти
· Описва възможностите за формообразуване чрез сливане и изрязване на
обекти в софтуера за анимация
· Обяснява подходите за стилизация на форми, фигури, обекти
· Описва методите за управление на движение, мащабиране, деформация,
въртене, промяна на цвета на обект в 2D софтуер за анимация
· Назовава приложението на типовете кадри в анимацията
· Изрежда предимствата и недостатъците на покадровата анимация (frame
by frame) и анимацията с междинно кадриране (tweening)
· Описва методите за съчетаване на звук, движение и графика

Умения

· Създава елементи с подходящи инструменти
· Комбинира обекти в по-сложни форми
· Използва ключови кадри, за да покаже промяна в състоянието на обекта
във времето
· Използва покадрова анимация на обект
· Създава илюзия за движение чрез методите за междинно кадриране
· Спазва основните принципи на анимацията в проекта
· Добавя подходящи звукови ефекти и музика към проекта

Компетентности

· Самостоятелно и в екип комбинира графики, движение и звук в кратък
аудио-визуален проект, като се придържа към общото послание и тема

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Представяне на проект по задание
Средство 3:
· Представяне на портфолио с проекти
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3:
на оценяването:
· Оборудвана учебна зала
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
За средство 2:
· Представя разработени варианти при изпълнение на поставената задача
За средство 3:
· Представя портфолио с избрани задачи, изработени по собствена идея или
според поставено задание, демонстриращи придобитите умения и компетентности за изграждане на 2D анимация

ЕРУ 13
Наименование на еди- Създава мултимедиен проект в 3D среда
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Компютърен аниматор
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Описва елементите на работната среда

Знания

· Описва особеностите на 3D графиката
· Идентифицира предимствата и ограниченията на 3D графиката в сравнение с 2D графиката
· Изброява елементите на работната среда в софтуера за 3D анимация
· Обяснява връзката между покадровата честота, резолюцията и възпроизвеждащото устройство
· Изброява графични файлови формати
· Дефинира понятието видео компресия
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Умения

· Избира оптимален 3D софтуер за изпълнението на проект в рамките на
бюджет и срок
· Работи със софтуер за 3D графика
· Настройва покадрова честота и резолюция спрямо възпроизвеждащото
устройство
· Експортира проекти в подходящи файлови формати
· Избира оптимален кодек
Компетентности
· Настройва оптимални параметри в софтуера за 3D графика според изискванията на проекта и възроизвеждащото устройство
Резултат от учене 13.2: Изгражда 3D обекти
Знания
· Дефинира полигонален и NURBS модел за създане на триизмерни повърхности
· Описва инструментите за създаване на геометрични примитиви в програмите за 3D графика
· Изброява подходите за създаване на обемни обекти (екструзия, ротация и др.)
· Описва особеностите в процеса на формообразуване чрез трансформация,
обединение, изваждане, сечение на обемни обекти
· Обяснява процеса на създаване на текстури, цвят и светлина за триизмерни форми
Умения
· Създава 3D обекти чрез използването на примитиви
· Прилага методите за създаване на триизмерна форма на базата на двуизмерен обект
· Изгражда по-сложни форми чрез трансформация, обединение, изваждане,
сечение
· Редактира вече изработени модели
· Управлява карти за текстура, цвят, светлина на обектите в подходящ софтуер
Компетентности
· Самостоятелно и в екип създава триизмерен модел на прост обект, като
се стреми към реалистично представяне на формата и материалите
· Способен е да обработва вече създадени модели за оригинални проекти
Резултат от учене 13.3: Прилага движение към триизмерни обекти
Знания
· Описва приложението на основните принципи на анимацията в 3D
· Изрежда предимствата и недостатъците на трите вида 3D анимация:
анимация с ключови кадри (keyframed animation), с улавяне на движението
(motion capture) и процедурна анимация (procedural animation)
· Описва процеса по създаване на система от контролери (rig) за управление
на движението и деформацията на формите
· Познава ролята на времедиаграмата (Timeline) в процеса на анимиране
· Назовава приложението на ключовите кадри (keyframe) в анимацията
· Описва методите за настройване на автоматично създадените междинни
кадри в софтуера за 3D анимация
Умения
· Подготвя обект за движение, като създава проста система от контролери
· Създава ключови пози на обекта, отразяващи основните етапи на движението
· Използва ключови кадри, за да покаже промяна в състоянието на обекта
във времето
· Спазва основните принципи на анимацията в проекта
Компетентности
· Самостоятелно и в екип създава кратка анимация на 3D обект, прилагайки
основните принципи на анимацията за реализъм и емоция
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Представяне на проект по задание
Средство 3:
· Представяне на портфолио с проекти
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3:
на оценяването:
· Оборудвана учебна зала
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
За средство 2:
· Представя разработени варианти при изпълнение на поставената задача
За средство 3:
· Представя портфолио с избрани задачи, изработени по собствена идея или
според поставено задание, демонстриращи придобитите умения и компетентности за изграждане на 3D анимация
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е
оборудван с работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за
обучаващия (работна маса и стол), учебна
дъска (бяла, черна – според възможностите на
залата), аудио-визуална техника, мултимедиен
проектор и екран, компютър с инсталирани
програмни продукти, необходими за учебния
процес, информационни табла, учебни видео
филми, интернет.
4.2. Учебно-тренировъчни зали
Учебната практика за придобиване на
професионална квалификация по професията „ Компютърен аниматор“ се провежда в
учебна зала, оборудвана с необходимите за
учебния процес работни места: работна маса,
стол, компютър с инсталиран специализиран
софтуер, необходим за провеждане на практика
по професията, учебна дъска, аудио-визуална
техника, графичен таблет за рисуване, мултимедиен проектор и екран, принтер, скенер
и други, информационни табла, интернет.
Нормативните изисквания към учебната
зала са в съответствие с дейностите, които ще
се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните и естетичните
изисквания.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
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 професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната
специалност 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.
Речник на използваните понятия:
· Pose to pose – метод за изобразяване на
движение от поза до поза, в който се
планират отделните фази на движение
· S traight ahead – метод за изобразяване
на движение, при който отделните изоб-

ВЕСТНИК

·
·
·
·
·
·
·
·
·
6446

БРОЙ 77

ражения, които описват движението, се
създават последователно
Timeline – времедиаграма (елемент, който
показва изменението в поведението на
обекта във времето)
Stage – сцена
Frame by frame – покадрова анимация
Tweening – анимация с междинно кадриране
N URBS модел – математически модел,
който се използва за генериране и пресъздаване на дъги и повърхности
K eyframed
������������������������������������
animation – анимация с ключови кадри
Motion capture – анимация с улавяне на
движението
P rocedural animation – процедурна анимация
R ig – процес по създаване на система
от контролери

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ,
бр. 74 от 2016 г; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г.,
бр. 82 от 2018 г., бр. 71 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при завършване
на“ се добавя „първия или“, а след думите
„приключване на учебните занятия съответно
за“ се добавя „Х клас или за“.
2. В ал. 3 думите „по реда на чл. 30“ се
заменят с „по реда на чл. 29, съответно на
чл. 30“.
3. В ал. 6 думите „от втория гимназиален
етап“ се заменят с „първия или съответно
втория гимназиален етап“.
§ 2. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 7, 8 и 9:
„(7) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 може да се провеждат и
под формата на тестове, които интегрират
няколко учебни предмета, но задължително
включват посочените в ал. 3.
(8) В случаите по ал. 7 преди началото на
учебната година министърът на образованието и науката със заповед определя учебните
предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване за съответната
година, както и формата на конкретния тест.
(9) Когато тестът по ал. 7 интегрира няколко
учебни предмета и чрез националното външно оценяване се измерват и други ключови
компетентности извън компетентностите в
областта на българския език, съответно – на
математиката, придобити в класовете от етапа,
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за всяка от задачите се определя основният
учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът.“
2. Досегашната ал. 7 става съответно ал. 10.
3. Досегашната ал. 8 става съответно ал. 11
и след думите „изпитите по ал. 3“ се добавя
„или съответно по ал. 7“.
4. Досегашната ал. 9 става съответно ал. 12
и след думите „изпитите по ал. 3“ се добавя
„или съответно по ал. 7“.
§ 3. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 9, 10 и 11:
„(9) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 може да се провеждат и
под формата на тестове, които интегрират
няколко учебни предмета, но задължително
включват посочените в ал. 3.
(10) В случаите по ал. 9 преди началото
на у чебната година министърът на образованието и науката със заповед определя
учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване
за съответната година, както и формата на
конкретния тест.
(11) Когато тестът по ал. 9 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното
външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в
областта на българския език, съответно – на
математиката, придобити в к ласовете от
етапа, за всяка от задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се
отнесе резултатът.“
2. Досегашната ал. 9 става съответно ал. 12.
3. Досегашната ал. 10 става съответно
ал. 13 и след думите „изпитите по ал. 3“ се
добавя „или съответно по ал. 9“.
4. Досегашната ал. 11 става съответно
ал. 14 и след думите „изпитите по ал. 6 и 7“
се добавя „или съответно по ал. 9“.
§ 4. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 10, 11 и 12:
„(10) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 може да се провеждат и
под формата на тестове, които интегрират
няколко учебни предмета, но задължително
включват посочените в ал. 3.
(11) В случаите по ал. 10 преди началото
на у чебната година министърът на образованието и науката със заповед определя
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учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване
за съответната година, както и формата на
конкретния тест.
(12) Когато тестът по ал. 10 интегрира
няколко учебни предмета и чрез националното външно оценяване се измерват и други
ключови компетентности извън компетентностите в областта на българския език, съответно – на математиката, придобити в класовете
от етапа, за всяка от задачите се определя
основният учебен предмет, към която ще се
отнесе резултатът.“
2. Досегашната ал. 10 става съответно
ал. 13.
3. Досегашната ал. 11 става съответно ал. 14
и след думите „изпитите по ал. 3“ се добавя
„или съответно по ал. 10“.
4. Досегашната ал. 12 става съответно
ал. 15 и след думите „изпитите по ал. 6 – 7“
се добавя „или съответно по ал. 10“.
§ 5. В чл. 55 запетаята след думите „едногодишен срок“ и думите „а окончателните
протоколи с изпитните резултати се съхраняват
със срок постоянен“ се заличават.
§ 6. В чл. 104 запетаята след думите „едногодишен срок“ и думите „а окончателните
протоколи с изпитните резултати се съхраняват
със срок постоянен“ се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 7. Алинея 2 на чл. 36 от Наредба № 5
за предучилищното образование (обн., ДВ,
бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.)
се отменя.
§ 8. В Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от
2017 г., бр. 50 от 2018 г., бр. 42 и 74 от 2019 г.
и бр. 26 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2, ред 24:
а) в колона 2 думите „2) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап“
се заменят с „2) Протокол за удостоверяване
на завършен гимназиален/втори гимназиален
етап“;
б) в колона 5, в т. 3б и в т. 4 думата „окончателни“ се заличава.
в) създава се точка 5:

„
5) Протокол за резул- 3-81Г/ЕР
тати от национално
външно оценяване

5) резултати на учениците от
училището от изпитите от националното външно оценяване
в съответния клас

5) резултати от изпитите от националното външно оценяване в съответния клас на учениците, които
са положили съответните изпити

“
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2. В приложение № 4 към чл. 31 на ред 1,
колона 9 думите „7 дни“ се заменят с „3 дни“.
3.1. От учебната 2020/2021 година Книгата
за подлежащите на задължително обучение
до 16 години и Главната книга, посочени в
приложение № 2, може да се водят в хартиен
и/или в електронен вид.
3.2. Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене
на документите по т. 3.1 в електронен вид,
които осигуряват обработването, наличието
и контрола на цялата информация, отразена
в реквизитите на хартиения вариант. След
внедряване на електронните раздели за личното образователно дело от модул „Документи
за дейността на институцията“ софтуерните
продукти за водене на посочените документи
в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.
3.3. Документите по т. 3.2 се съхраняват
по реда на чл. 40, ал. 1.
3.4. Електронното водене на документите
по т. 3.1 се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.
§ 9. Наредбата влиза в сила от учебната
2020 – 2021 г. с изключение на § 2, 3 и 4, които влизат в сила за учебната 2022 – 2023 г.
Министър:
Красимир Вълчев
6437

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19
и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение
№ 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57
от 2018 г., бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г. и
бр. 18 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 19 ал. 4 се изменя така:
„(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да са реализирали
за периода от 1 октомври на предходната
година до 30 септември на годината на кандидатстване количества мляко и/или млечни
продукти в еквивалент мляко, съответстващи
най-малко на:
1. 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони;
2. 1500 кг мляко на млечна крава, в система
на контрол, която е в период на преход или е
преминала период на преход към биологично
производство за крави, които са вписани в
регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз на името на кандидата по схемата, за
които ДФЗ – РА извършва служебна проверка
в регистъра за периода по ал. 3, и
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3. 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.“
§ 2. В чл. 27а, ал. 1 думите „регистрация
по чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с
„одобрение по чл. 31 от Закона за храните“.
§ 3. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, второ изречение, след думите
„ал. 1“ се добавя „вписани в регистъра по
чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая
се добавя „като за тях ДФЗ – РА извършва
служебна проверка преди първо плащане в
регистъра“.
2. В ал. 5, второ изречение, след думите
„ал. 1“ се добавя „вписани в регистъра по
чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая
се добавя „като за тях ДФЗ – РА извършва
служебна проверка преди първо плащане в
регистъра“.
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 12 от Закона за
храните“ се заменят с „чл. 26 от Закона за
храните“.
2. В ал. 5 след думите „и 31“ се добавя
„вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, а накрая се добавя „като за
тях ДФЗ – РА извършва служебна проверка
преди първо плащане в регистъра“.
3. В ал. 9 думите „чл. 12 от Закона за
храните“ се заменят с „чл. 26 от Закона за
храните“.
§ 5. В допълнителната разпоредба в § 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 15 думите „регистрирана по чл. 12
от Закона за храните“ се заменят с „одобрена
по чл. 31 от Закона за храните“.
2. В т. 18 думите „чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „чл. 31 от Закона за храните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. За кампания 2020 г. кандидатите за
подпомагане представят документите по чл. 32,
ал. 1 в съответните областни дирекции на
Държавен фонд „Земеделие“ в периода от 1 до
31 декември 2020 г., с изключение на кандидатите по схемата по чл. 30б, които представят
документите по чл. 32, ал. 1 в периода от 1 до
31 януари на годината, следваща годината на
подаване на заявлението. Документите следва
да бъдат издадени в периода от 1 февруари до
31 декември 2020 г., с изключение на документите по схемата по чл. 30б, които следва
да бъдат издадени в периода по чл. 32, ал. 8.
§ 7. В Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане
на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни
предприятия, които са особено засегнати от
кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 70 от 2020 г.) в
чл. 10, т. 1, буква „а“ след думите „от същата
наредба“ се поставя точка и запетая и се до-

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

бавя „в случай че на земеделския стопанин са
издадени констативни протоколи за пропаднали площи през 2020 г., Министерството на
земеделието, храните и горите предоставя на
ДФ „Земеделие“ информацията и проверката
за допустимите площи през 2020 г. се извършва
въз основа на заявените по СЕПП площи, заети
със земеделски култури от приложение № 1“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6535

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2004 г.; попр., бр. 60 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г.;
попр., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.; доп.,
бр. 3 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 71 и 106 от
2013 г., бр. 4 от 2015 г., бр. 1 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г. и бр. 70 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 15а се създава ал. 3:
„(3) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е субект по чл. 7а от
Регламент (ЕС) 1300/2014 на Комисията от
18 ноември 2014 г. относно техническ ите
спецификации за оперативна съвместимост,
свързани с достъпността на железопътната
система на Съюза за лица с увреждания и
лица с намалена подвижност (ОВ, L 356 от
2014 г.), отговорен за събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността и
предаването на тези данни до базата данни за
достъпността на европейските железопътни
гари (European Railway Stations Accessibility
Database – ERSAD), която се поддържа от
Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 44з се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Искането или информацията за всички заявления, етапите на съответните процедури
и резултатите от тях, а също и когато е приложимо – исканията и решенията на апелативния съвет – се подават чрез обслужването
на едно гише, посочено в чл. 12 от Регламент
(ЕС) 2016/796.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ може да издава становища
във връзка с искането за одобряване по ал. 1,
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на вниманието на заявителя преди подаването
на искането или на вниманието на АЖТЕС
след подаване на искането.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз информира заявителя
за евентуални пропуски в рамките на два
месеца от получаване на цялата необходима
информация. Когато заявителят изрази съгласие с установените от АЖТЕС пропуски,
той коригира проекта и подава ново искане за
одобрение от АЖТЕС. Когато заявителят не
счита, че са налице установените от АЖТЕС
пропуски, се прилага процедурата по ал. 7. В
случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1 заявителят не
подава заявление за ново оценяване.
(7) Заявителят може, в срок от един месец от получаване на решение за отказ от
А ЖТЕС, да отправи мотивирано искане
АЖТЕС да преразгледа решението си. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския
съюз потвърждава или отменя своето решение
до два месеца от датата на получаване на
искането. Ако А ЖТЕС потвърди първоначалното си решение, заявителят има право
да обжалва пред апелативен съвет по чл. 55
от Регламент (ЕС) 2016/796.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
§ 3. В чл. 54л, ал. 2 думите „чл. 54, ал. 1“
се заменят с „чл. 54и, ал. 1“.
§ 4. В чл. 55, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 абревиатурата „ЗЖТ“ се заменя с
„от ЗЖТ и да е търговец, учреден в Република
България“.
2. В т. 11 думите „чл. 56, ал. 2“ се заменят
с „чл. 56, ал. 3“.
§ 5. В чл. 56, ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“, цифрата „5“ се заменя с „6“, думите
„ал. 4“ се заменят с „и ал. 4 от“ и се създава
изречение второ: „Лицата за оценяване на
съответствието гарантират, че дейностите на
техните дъщерни дружества или подизпълнители не засягат поверителността, обективността
или безпристрастността на техните дейности
по оценяване на съответствието.“
§ 6. В чл. 56в, ал. 4 думите „чл. 56, ал. 3“
се заменят с „чл. 56, ал. 4“.
§ 7. В чл. 60б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думата „търговец“ се
поставя запетая и се добавя „учреден в Република България“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изискванията към лицата за оценяване
на съответствието (нотифицирани органи)
съгласно раздел I и раздел Iа на настоящата
глава се прилагат и към лицата по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Министър:
Росен Желязков
6491
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ЗАПОВЕД № 03-РД/2529
от 19 август 2020 г.
На основание чл. 27, ал. 9 и чл. 20а, ал. 1 и 2
от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с доклад от 17.08.2020 г.
нареждам:
Одобрявам Правила за определяне на размера
на подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ при установени нарушения
по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане
на земеделските производители по мерките от
Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. съгласно приложението.
Изпълнителен директор
на ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция:
В. Грудев
Приложение
ПРАВИЛА
за определяне на размера на подлежащата на
възстановяване безвъзмездна финансова помощ
при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от
Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите правила са изготвени в
съответствие с член 35 от Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейск и я парламент и на Съвета по
отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или
оттегляне на плащанията и административните
санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181,
20.06.2014 г.).
Чл. 2. (1) Правилата се прилагат в случаи на
неспазване на критерии за допустимост, критерии
за подбор, ангажименти или други задължения,
установени от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, при извършване на проверки, определени в националното законодателство
и правото на Европейския съюз в периода на
мониторинг.
(2) Определянето на размера на подлежащата
на възстановяване финансова помощ при установени неспазвания след окончателно плащане
на критерии за допустимост, критерии за подбор,
ангажименти или други задължения, от страна
на бенефициерите по мерките от Програмата
за развитие на селските райони за периода

2014 – 2020 г. (ПРСР), се извършва на база оторизираната безвъзмездна финансова помощ на
съответния бенефициер съгласно приложението.
(3) При определяне на конкретния размер
на подлежащата на възстановяване финансова
помощ за съответните групи неспазвания са отчетени тежестта, степента, продължителността
и системността на нарушението.
(4) При наличие на установени неспазвания
на специфични задължения, уредени в нормативен акт, които не попадат в приложението
към настоящите правила и неспазването на
които води до възстановяване на изплатената
финансова помощ, се прилагат правилата за
възстановяване и санкциите, предвидени в съответния нормативен акт.
Чл. 3. Правилата не се прилагат за мярка 10
„Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по Натура
2000 и Рамковата директива за водите“, мярка
13 „Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“, мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПОДЛЕЖ АЩАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
Раздел I
Неспазване на критерии за допустимост
Чл. 4. Размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ при установени неспазвания на критерии за допустимост по съответната
мярка/подмярка се определя по реда, относим
за първа група от приложението.
Чл. 5. (1) При установено неспазване на някой
от критериите за допустимост по съответната мярка/подмярка се засяга цялата операция и сумата,
подлежаща за възстановяване, е винаги в размер
100 на сто от оторизираната финансова помощ.
(2) Неспазването на критериите за допустимост
е винаги с висока тежест и пълна степен, тъй
като засяга операцията като цяло.
(3) При установена системност на неспазването на основание чл. 35, пар. 5 от Регламент
№ 640/2014 г. на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейск и я парламент и на Съвета по
отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или
оттегляне на плащанията и административните
санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските райони
и кръстосаното съответствие, бенефициерът се
изключва от възможността да получава подпомагане по същата мярка/подмярка или същия
вид операция за календарната година на констатацията и за следващата календарна година.
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Раздел II
Неспазване на ангажименти и други задължения
Чл. 6. Размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ за установени неспазвания на ангажименти или други задължения по
съответната мярка/подмярка се определя по реда,
относим за втора и трета група от приложението.
Чл. 7. (1) Когато неспазването засяга неизпълнение на показателите на бизнес плана, подлежащата на възстановяване финансова помощ
се определя на база процент от оторизираната
финансова помощ по проекта. Процентът се определя, като от процента на изпълнение на бизнес плана, определен в съответната нормативна
уредба/условия за изпълнение/договор, се извади
установеният при извършване на проверки, определени в националното законодателство и правото
на Европейския съюз, процент на изпълнение на
бизнес плана, изчислен средноаритметично за
проверявания период.
(2) Периодът, за който се проверяват показателите на бизнес плана, е посочен в договора за
безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 8. (1) Когато неспазването е с висока
тежест и пълна степен, сумата, подлежаща за
възстановяване, е винаги в размер 100 на сто
от оторизираната финансова помощ съгласно
приложението.
(2) В случаите по ал. 1 бенефициерът се изключва от възможността да получава подпомагане
по същата мярка/подмярка или същия вид операция за календарната година на констатацията
и за следващата календарна година.
Раздел III
Неспазване на критерии за подбор
Чл. 9. (1) Размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ за установени неспазвания на критериите за подбор по съответната
мярка/подмярка се определя по реда, относим
за четвърта група от приложението.
(2) Когато неизпълнението е по отношение на
условие, което е било основание за класиране/
избора на кандидата пред други кандидати, и
броят на установените в резултат на проверките,
определени в националното законодателство и
правото на Европейския съюз, точки е по-голям
от минималния брой на точките за допустимост
на кандидатите, определен в съответната наредба/Условия за кандидатстване, но по-малък от
определения при оторизация на окончателното
плащане и по-голям от минималния брой на
точките, дадени на проектните предложения,
за които е бил наличен бюджет, определен в
Условията за кандидатстване или в заповедта за
съответния прием, в рамките на който е било
подадено и одобрено проектното предложение,
подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ се определя на база процент
от оторизираната финансова помощ съгласно
приложението.
(3) При установено неспазване по ал. 2 продължителността се определя пропорционално на
времетраенето на неспазването в месеци спрямо
периода на мониторинг.
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Чл. 10. (1) Когато бенефициерът не поддържа съответствие с критерии за подбор, станали
основание за класиране/избора на кандидата
пред други кандидати, налице е неспазване на
условие/я, което е било основание за класиране/
избора на кандидата пред останалите кандидати,
и броят на установените точки при извършване
на проверки, определени в националното законодателство и правото на Европейския съюз,
е по-малък от минималния брой на точките,
дадени на проектните предложения, за които е
бил наличен бюджет, определен в Условията за
кандидатстване или в заповедта за съответния
прием, в рамките на който е било подадено и
одобрено проектното предложение, подлежащата
на възстановяване безвъзмездна финансова помощ
се определя на база 100 на сто от оторизираната
финансова помощ съгласно приложението.
(2) При установено неспазване по ал. 1 бенефициерът се изключва от възможността да
получава подпомагане по същата мярка или
същия вид операция за календарната година на
констатацията и за следващата календарна година.
Раздел IV
Кумулиране на размера на подлежащата на
възстановяване финансова помощ при установени повече от едно неспазвания в една или
повече групи
Чл. 11. (1) При установени повече от едно
неспазвания, които попадат в една група, съгласно приложението размерът на подлежащата
на възстановяване финансова помощ за всяко от
неспазванията в рамките на една и съща група
не се кумулира. В този случай най-високият
определен размер на подлежащата на възстановяване финансова помощ в групата се приема като
показателен при определянето на окончателния
размер на дължимата за възстановяване безвъзмездна финансова помощ.
(2) При установени неспазвания, които попадат в различни групи, съгласно приложението
размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се кумулира като сбор от
най-високите размери, определени за всяко от
неспазванията в съответната група, съгласно ал. 1.
Чл. 12. Размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ от всички намаления и
оттегляния съгласно настоящите правила не може
да надвишава общия размер на оторизираната
по договора финансова помощ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Критерии за допустимост“ са изисквания,
които бенефициерите трябва да спазват, за да бъдат
одобрени за подпомагане по съответната мярка
за подкрепа от ПРСР, но за които не получават
плащане на безвъзмездна финансова помощ и
имат за цел да определят дали даден бенефициер
и инвестициите, за които се кандидатства по отделните мерки и подмерки от ПРСР, са допустими
за участие и получаване на финансова помощ.
Критериите следва да се изпълняват както при
одобрението на бенефициера по време на изпъл-
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нението на договора за безвъзмездна финансова
помощ, така и до изтичане на периода на мониторинг по дадената мярка/подмярка.
2. „Ангажименти“ са дейностите, които ползвателите на финансова помощ се ангажират да
осъществят и за които им е извършено плащане
на безвъзмездна финансова помощ, които се
изпълняват и спазват от датата на подаване на
заявлението за подпомагане до изтичане на периода на мониторинг.
3. „Други задължения“ са всички изисквания,
произтичащи от националното законодателство
и европейското право, които са приложими към
съответната мярка/подмярка от ПРСР или за
съответната подпомагана по мярката/подмярката дейност, които ползвателите са задължени
да спазват, но за които не се извършва плащане
на безвъзмездна финансова помощ, в това число
правилата за отпускане на държавна помощ,
спазването на задължителни стандарти и изисквания, лицензионни и разрешителни режими и
др., съгласно националното законодателство и/
или европейското право и/или посочени в ПРСР.
4. „Критерии за подбор“ са приоритетите, които
са станали основание за класиране на кандидата
пред други кандидати и са посочени в договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
5. „Тежестта“ на неспазването зависи от значимостта на последствията от неспазването на
ангажименти и/или други задължения и/или
критерии за подбор и могат да бъдат:
а) неспазвания с ниска тежест са такива, които
могат да бъдат отнесени към конкретен актив/и
и/или дейност/и;
б) неспазвания със средна тежест са такива,
които не могат да бъдат отнесени към конкретен
актив/и и/или дейност/и;
в) неспазвания с висока тежест са такива, при
които е невъзможно да бъдат отстранени и/или
постигането им е невъзможно до края на периода
за мониторинг.
6. „Степен“ на неспазването зависи от въздействието му върху операцията като цяло и
могат да бъдат:
а) неспазвания с частична степен са тези, за
които е определена ниска или средна тежест;
б) неспазвания с пълна степен са тези, за
които е невъзможно да бъдат отстранени и/или
постигането им е невъзможно до края на периода
за мониторинг.
7. „Продължителността“ зависи от времетраенето на въздействието и се определя пропорционално на времетраенето на неспазването спрямо
периода на мониторинг, приложим за съответния
кандидат, съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за региона лно развитие, Европейск и я
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
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Европейския социален фонд, Кохезионния фонд
и Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.) и посочен
в договора за безвъзмездна финансова помощ.
8. „Системност на неспазването“ е налице,
когато са установени други подобни случаи на
неспазване при същия бенефициер и същата
мярка или същия вид операция през последните
четири години или през целия програмен период
2014 – 2020 г., или при подобна мярка през програмния период 2007 – 2013 г.
9. „Период на мониторинг“ е период, определен за съответния кандидат, съгласно чл. 71
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета и посочен в договора за
безвъзмездна финансова помощ.
10. „Операция“ е съгласно чл. 2, точка 9) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета.
11. „Мярка“ е дадена мярка за подпомагане,
определена в ПРСР и по която бенефициер има
сключен договор за предоставяне на финансово
подпомагане.
12. „Подмярка“ е дадена подмярка за подпомагане, определена в ПРСР и по която бенефициер е
сключил договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящите правила се приемат на основание чл. 27, ал. 9 от Закона за подпомагане
на земеделските производители.
§ 3. Настоящите правила не се прилагат в
случаите на установени неспазвания, посочени в Наредбата за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните показатели
за определяне размера на финансовите корекции
по реда на Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, приета с ПМС № 57 от 2017 г. (ДВ,
бр. 27 от 2017 г.).
§ 4. В Правилата за определяне на размера
на подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ при установени нарушения
по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане
на земеделските производители по мерките от
Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2019 г.) в т. 4 от
допълнителната разпоредба думите „за които не
се“ се заменят с думите „за които се“.
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Приложение
към чл. 2, ал. 2

Група неспазвания

1

Основа за
изчисляване на
су мата за
възстановяване при
установени
неспазвания

Тежест

Степен

2

3

4

100 на сто
от размера
I. Група – Неспазване на „Критерии за н а о т о р идопустимост“ по съответната мярка/ з и р а н а т а Висока
подмярка
финансова
помощ по
проекта

100 на сто
от размера
н а о т о р изираната
Ниска
финансов а п о мо щ
за актива/
дейността

100 на сто
от размера
н а о т о р из и р а н а т а Средна
II. Група – Неспазване на „Ангажименфинансова
ти“ по съответната мярка/подмярка
помощ по
проекта

100 на сто
от размера
н а о т о р из и р а н а т а Висока
финансова
помощ по
проекта

Размер
на сумата за
възстановяване
ПродълСистемност на
на база
жителност
неспазването
установената
п род ъ лжителност
5

Пълна Непр.

6

7

Б енефи ц иер ът
се изключва от
въ змож но с т т а
да получава
подпомагане
по същата мярка или същия
Колона 2
ви д опе р а ц и я
за календарната г одина на
констатаци я та
и за следващата календарна
година

Частична

Ус т а н о в е При установена
но т о в р е системност се
метраене
налагат допълна нарунителни 5 на
ш е н и е т о Колона 2
ст о о т коло в ме с ец и , * Ко ло на 6, но не повео т н е с е н о на 5
че от 100 на сто
към перио т о т оризи раода на моната финансова
ниторинг в
помощ
месеци

Частична

Ус т а н о в е При установено т о в р е на системност
метраене
се налагат дона нарупълнителни
ш е н и е т о Колона 2
5 на сто от колов ме с ец и , * Ко ло на 6, но не повео т н е с е н о на 5
че от 100 на сто
към перио т о т оризи раода на моната финансова
ниторинг в
помощ
месеци

Пълна Непр.

Б енефи ц иер ът
се изключва от
въ змож но с т т а
да получава
подпомагане
по същата мярка или същия
Колона 2
ви д опе р а ц и я
за календарната г одина на
констатаци я та
и за следващата календарна
година

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН
1

2

ВЕСТНИК
3

4

БРОЙ 77
5

6

7

5 на сто
от размера
н а о т о р изираната
Ниска
финансов а п о мо щ
за актива/
дейността

Ус т а н о в е При установена
но т о в р е системност се
метраене
налагат допълна нарунителни 5 на
ш е н и е т о Колона 2
Ч а с сто от колона
в ме с ец и , * Ко ло тична
6, но не повече
о т н е с е н о на 5
от 100 на сто от
към периоторизираната
ода на мофинансова пониторинг в
мощ
месеци

5 на сто
от размера
н а о т о р из и р а н а т а Средна
финансова
помощ по
проекта

Ус т а н о в е При установена
но т о в р е системност се
метраене
налагат допълна нарунителни 5 на
ш е н и е т о Колона 2
Ч а с сто от колона
в ме с ец и , * Ко ло тична
6, но не повече
о т н е с е н о на 5
от 100 на сто от
към периоторизираната
ода на мофинансова пониторинг в
мощ
месеци

III. Група – Неспазване на „Други П р о ц е н т
задължения“ по съответната мярка/ о т о т о р и зираната
подмярка
финансова
помощ по
п р о ек т а в
Средна
с л у ча й на
неспазване
на показателите
на бизнес
плана

За съответния провеЧ а с ряван перитична
од съгласно
договора

При установена
системност се
налагат допълнителни 5 на
сто от колона
Колона 2
6, но не повече
от 100 на сто от
оторизираната
финансова помощ

Пълна Непр.

Б енефи ц иер ът
се изключва от
въ змож но с т т а
да получава
подпомагане
по същата мярка или същия
Колона 2
ви д опе р а ц и я
за календарната г одина на
констатаци я та
и за следващата календарна
година

100 на сто
от размера
н а о т о р из и р а н а т а Висока
финансова
помощ по
проекта

IV. Група – Неспазване на „Критерии
за подбор“ по съответната мярка/
подмярка

По л з в ат е л я т н е
под д ърж а с ъ о т ветствие с приоритетите, станали основание за
избор п ред д руг и т е к а н д и дат и.
Неизп ъ л нен ие т о
е по отношение на
условие, което е
било основание за
класиране/избора
на кандидата пред
други кандидати и
броят на точките
е по-голям от минималния брой на
точките, определен в съответната
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2
наредба/Условия
за кандидатстване, но по-малък
о т о п р ед е л е н и я
п ри о т ори з а ц и я
на окончателното плащане и пог ол я м о т м и н има лни я брой на
т оч к и т е, да ден и
на проектните
предложени я, за
които е бил наличен бюджет, определен в Условията
за кандидатстване
или в заповедта за
съответни я прием, в рамките, на
който е било подадено и одобрено
проектното предложение.
По л з в ат е л я т н е
под д ърж а с ъ о т ветствие с приоритетите, станали основание за
избор п ред д руг и т е к а н д и дат и.
Неизп ъ л нен ие т о
е по о т ношен ие
на условие, което
е било основание
за класиране/избора на кандидата
пред останалите
кандидати и броят
на точките е пома лък от минима лни я брой на
т оч к и т е, да ден и
на проектните
предложени я, за
които е бил наличен бюджет, определен в Условията
за кандидатстване
или в заповедта за
съответни я прием, в рамките, на
който е било подадено и одобрено
проектното предложение.
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5

6

7

25 на сто
от размера
н а о т о р из и р а н а т а Средна
финансова
помощ по
проекта

Ус т а н о в е При установена
но т о в р е системност се
метраене
налагат допълна нарунителни 5 на
ш е н и е т о Колона 2
Ч а с сто от колона
в ме с ец и , * Ко ло тична
6, но не повече
о т н е с е н о на 5
от 100 на сто от
към периоторизираната
ода на мофинансова пониторинг в
мощ
месеци

100 на сто
от размера
н а о т о р из и р а н а т а Висока
финансова
помощ по
проекта

Б енефи ц иер ът
се изключва от
въ змож но с т т а
да получава
подпомагане
по същата мярка или същия
Колона 2
ви д опе р а ц и я
за календарната г одина на
констатаци я та
и за следващата календарна
година

Пълна Непр.
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НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1097
от 12 август 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) (ДВ, бр. 1 от 2018 г.)
нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впише
следното задължено лице, за което Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно
т. II от заповедта:
„
1170 206161418

ПУЛСИО АД

“
2. Заповедта влиза в сила от 1.09.2020 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на всички заинтересовани служители за сведение
и изпълнение.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта
да се обнародва в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
6559

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-93
от 10 август 2020 г.
На о снова н ие ч л. 53б, а л. 5, т. 2 ЗК И Р
в ъв вр ъ зк а с ъ с з а я в лен и я вх . № 0 9 - 85372 30.09.2019 г. и вх. № 09-80530 -13.09.2019 г. от
СГКК – Сливен, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Братан, EKATTE 06135, община Котел,
одобрени със Заповед № РД-18-1589 от 12.09.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06135.10.201:
площ: 125 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.202:
площ: 431 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.203:
площ: 185 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 06135.10.204:
площ: 2360 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.205:
площ: 2 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.206:
площ: 1234 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.207:
площ: 158 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.208:
площ: 249 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.209:
площ: 190 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.210:
площ: 365 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.211:
площ: 99 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.213:
площ: 176 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.214:
площ: 310 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.215:
площ: 344 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.216:
площ: 412 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.217:
площ: 140 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.218:
площ: 842 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.219:
площ: 138 238 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.220:
площ: 106 576 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.379:
площ: 57 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.380:
площ: 64 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.381:
площ: 598 кв. м, поземлен имот с недефиниран

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.382:
площ: 94 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.383:
площ: 483 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.384:
площ: 93 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.385:
площ: 287 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.386:
площ: 254 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.387:
площ: 189 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.388:
площ: 60 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.389:
площ: 611 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.390:
площ: 61 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.391:
площ: 138 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.392:
площ: 130 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.393:
площ: 341 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.394:
площ: 34 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.395:
площ: 166 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.396:
площ: 515 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.397:
площ: 485 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.398:
площ: 20 кв. м, поземлен имот с недефиниран
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начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.399:
площ: 708 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.400:
площ: 161 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.401:
площ: 53 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.402:
площ: 4167 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.403:
площ: 192 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.404:
площ: 213 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.405:
площ: 1435 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.406:
площ: 546 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.407:
площ: 309 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 06135.10.8:
ливада, собственост на Филип Русев Киров,
площ преди промяната: 2588 кв. м, площ след
промяната: 2127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.9:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1994 кв. м, площ след промяната: 1608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.11:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2016 кв. м, площ след промяната: 1812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.13:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2400 кв. м, площ след промяната:
2077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.14:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5270 кв. м, площ след промяната: 4985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.17:
ливада, собственост на Саид Еминов Алиев,
площ преди промяната: 9407 кв. м, площ след
промяната: 9297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.24:
ливада, собственост на Мехмед Хаджи Йонузов,
площ преди промяната: 1749 кв. м, площ след
промяната: 1679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.26:
ливада, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ
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преди промяната: 2222 кв. м, площ след промяната: 2204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.30:
ливада, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ
преди промяната: 594 кв. м, площ след промяната: 429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.33:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3411 кв. м, площ след промяната: 3387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.34:
ливада, собственост на Реджеб Ахмедов Алиев,
площ преди промяната: 15 361 кв. м, площ след
промяната: 15 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.35:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2683 кв. м, площ след промяната: 2498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.36:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3950 кв. м, площ след промяната: 3908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.37:
ливада, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ
преди промяната: 4832 кв. м, площ след промяната: 4763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.38:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2692 кв. м, площ след промяната: 2184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.39:
ливада, собственост на Иса Ахмедов Етимов,
площ преди промяната: 2831 кв. м, площ след
промяната: 2605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.40:
ливада, собственост на Филип Русев Киров,
площ преди промяната: 3622 кв. м, площ след
промяната: 2969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.41:
ливада, собственост на Реджеб Ахмедов Алиев,
площ преди промяната: 2482 кв. м, площ след
промяната: 2239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.42:
ливада, собственост на Хасан Еминов Алиев,
площ преди промяната: 5799 кв. м, площ след
промяната: 5642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.43:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1682 кв. м, площ след промяната: 1440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.44:
ливада, собственост на Мехмед Хаджи Йонузов,
площ преди промяната: 10 474 кв. м, площ след
промяната: 10 378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.45:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 563 кв. м, площ след промяната: 205 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.47:
ливада, собственост на Ахмед Салиев Йонузов,
площ преди промяната: 6996 кв. м, площ след
промяната: 6882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.48:
ливада, собственост на Ахмед Бейтуллов Хасанов,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.49:
ливада, собственост на Ахмед Бейтуллов Хасанов,
площ преди промяната: 5169 кв. м, площ след
промяната: 4356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.79:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5891 кв. м, площ след промяната: 5806 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06135.10.81:
ливада, собственост на Филип Русев Киров,
площ преди промяната: 5708 кв. м, площ след
промяната: 5432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.90:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5813 кв. м, площ след промяната: 5150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.91:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4086 кв. м, площ след промяната:
3536 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.92:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3382 кв. м, площ след промяната: 3310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.105:
ливада, собственост на Мехмед Салиев Йонузов,
площ преди промяната: 1939 кв. м, площ след
промяната: 1691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.106:
ливада, собственост на Румяна Николаева Панайотова, площ преди промяната: 3624 кв. м, площ
след промяната: 3522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.113:
ливада, собственост на Филип Русев Киров,
площ преди промяната: 8695 кв. м, площ след
промяната: 8175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.114:
ливада, собственост на Расим Хюсеинов Помаков,
площ преди промяната: 13 997 кв. м, площ след
промяната: 13 732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.116:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3728 кв. м, площ след промяната: 2626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.121:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 673 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.144: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
829 кв. м, площ след промяната: 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.145: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
183 кв. м, площ след промяната: 159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.149: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
964 кв. м, площ след промяната: 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.152: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
3771 кв. м, площ след промяната: 3712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.163:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 39 083 кв. м,
площ след промяната: 36 509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.164:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 5063 кв. м,
площ след промяната: 4706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.165:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 81 364 кв. м,
площ след промяната: 78 833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.166:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
128 730 кв. м, площ след промяната: 128 135 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06135.10.187:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
164 959 кв. м, площ след промяната: 164 804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.316:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 77 152 кв. м, площ след
промяната: 93 249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.42:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3057 кв. м, площ след промяната:
3053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.43:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6752 кв. м, площ след промяната: 6747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.316:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 54 751 кв. м, площ след
промяната: 57 428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.326:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
152 508 кв. м, площ след промяната: 143 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.328:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
1 8 0 3 532 к в. м , п лощ с лед п р ом я н ат а:
1 801 982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.13.329:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
105 524 кв. м, площ след промяната: 104 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.14.312: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1786 кв. м, площ след промяната: 1770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.14.314:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
710 952 кв. м, площ след промяната: 707 913 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.15.169:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
1 798 727 к в. м, п лощ след п ром я ната:
1 797 440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06135.15.305: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
3510 кв. м, площ след промяната: 3506 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06135.10.156:
площ: 142 379 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 06135.10.157:
площ: 109 050 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ.
II. С. Остра могила, EKATTE 54300, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1594
от 12.09.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 54300.43.40:
площ: 44 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 54300.43.41:
площ: 215 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.42:
площ: 27 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.43:
площ: 23 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.44:
площ: 89 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.45:
площ: 333 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.46:
площ: 38 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.47:
площ: 101 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.48:
площ: 494 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.49:
площ: 47 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.50:
площ: 163 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.51:
площ: 54 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.52:
площ: 231 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.53:
площ: 698 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.54:
площ: 1000 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 54300.10.4:
нива, собственост на Мустафа Хюсеинов Алиев,
площ преди промяната: 11 995 кв. м, площ след
промяната: 11 961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.10.36: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
4383 кв. м, площ след промяната: 4381 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 54300.10.54:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 2696 кв. м, площ след промяната:
2687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.11.67:
пасище, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 2841 кв. м, площ след
промяната: 2460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.11.73:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 27 784 кв. м, площ след промяната:
27 350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.12.54: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1689 кв. м, площ след промяната: 1648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.13.3: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
302 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.13.51:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8711 кв. м, площ след промяната: 7346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.14.1:
нива, собственост на Хасан Сюлейманов Сюлейманов, площ преди промяната: 8997 кв. м, площ
след промяната: 8778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.14.4:
нива, собственост на Селим Исмаилов Алиев,
площ преди промяната: 8998 кв. м, площ след
промяната: 8790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.14.59:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3702 кв. м, площ след промяната:
3695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.14.61:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 66 594 кв. м, площ след промяната:
66 482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.15.24: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2824 кв. м, площ след промяната: 2814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.15.31:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 9379 кв. м, площ след промяната:
9275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.15.55: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
7438 кв. м, площ след промяната: 7246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.16.23:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 748 234 кв. м, площ след промяната:
747 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.16.81:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 12 016 кв. м, площ след промяната:
11 976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.20:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 22 083 кв. м, площ след
промяната: 26 810 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 54300.43.25:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 580 091 кв. м, площ след промяната:
576 312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54300.43.39:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3325 кв. м, площ след промяната:
2790 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6498

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 83
от 29 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бойчиновци, одобрява
общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци. Неразделна част от ОУП са Екологичната
оценка и Оценката за съвместимост на плана.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не
подлежат на обжалване.
Председател:
Сл. Костодинов
6448

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-5678
от 19 август 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските
земи, предоставени за ползване въз основа на
актовете по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на имоти с идентификатори 65766.28.117 и 65766.28.114, м. Краище
1 А-Б, 65766.32.135, м. Краище 2, 65766.30.5, м.
Острица, 65766.612.25, м. Люляците 2, 65766.33.4,
65766.33.1, м. Трите бряста, 65766.43.4, 65766.43.8
и 65766.44.2, м. Павлолията, 65766.41.1, 65766.41.3,
65766.41.4 и 65766.42.2, м. Враняк 1, 65766.42.1,
65766.42.10, 65766.42.8, 65766.42.3 и 65766.42.5, м.
Враняк 2, 65766.44.1 и 65766.44.4, м. Карамански
път 1, 65766.45.1, м. Карамански път 2, 65766.46.1,
65766.46.2 и 65766.46.3, м. Карамански път 3,
65766.49.4 и 65766.49.217, м. Дядо Данева чешма, 65766.48.2, м. Тотева чешма, 65766.52.4, м.
Драчево бърдо 1, 65766.51.7, м. Драчево бърдо 2,
65766.50.7, 65766.50.4 и 65766.50.2, м. Драчево
бърдо 3-4, и 65766.55.3, 65766.55.1 и 65766.657.32,
м. Остри могили 2-3, всички в землището на гр.
Свищов, област Велико Търново.
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Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Районния съд – Свищов, в 14-дневен срок
от обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Л. Попова
6474

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 11-20
от 28 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, одобрява
проект за частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) Добрич за
УПИ II-257 и УПИ III-260 в кв. 24 на ЦГЧ – гр.
Добрич, за промяна от „Централна устройствена зона 2 – Ц2“ в „Централна устройствена
зона 1 – Ц1“ с устройствени показатели: Пл. на
застр. – от 40 до 70 %, Кинт. – до 2,3, и Пл. на
озел. – от 30 до 50 %.
Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
М. Димитрова
6512
РЕШЕНИЕ № 11-21
от 28 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1,
чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Добрич, одобрява проект за частично изменение
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО)
Добрич за ПИ 72624.902.145 в землището на гр.
Добрич за промяна от „Земи без право на промяна
предназначение – Ссб“ в „Устройствена зона за
вилен отдих – Ов“, с устройствени параметри:
П л. з а с т р. – до 4 0 %, К и н т. – до 0 , 8 , П л.
озел. – мин. 50 %, и Н – до 7,0 м.
Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
М. Димитрова
6513

ОБЩИНА ДУПНИЦА
ЗАПОВЕД № РД-04-831
от 24 август 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 2, т. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование във
връзка с Решение № 98 от 17.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Дупница, нареждам:
1. Промяна на сградите, в които се провежда
обучението в детска градина „Зора“, гр. Дупница: Детска градина „Зора“ с официален адрес:
гр. Дупница, ул. Клисура № 2, и групи с адреси:
четири целодневни групи с адрес: гр. Дупница, ул.
Клисура № 2; една целодневна група с адрес: гр.
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Дупница, ул. Еделвайс № 12; една яслена група
и една целодневна група с адрес: с. Самораново,
ул. Митко Палаузов № 8, и три целодневни групи
с адрес: гр. Дупница, ул. Изгрев № 24А.
2. Промяна на сградите, в които се провежда
обучението в детска градина „Детелина“, гр. Дупница: Детска градина „Детелина“ с официален
адрес: гр. Дупница, ул. Витоша № 2, състояща
се от: четири целодневни групи с адрес: гр. Дупница, ул. Витоша № 2; две яслени групи и две
целодневни групи с адрес: с. Бистрица.
3. Промяна на сградите, в които се провежда обучението в детска градина „Слънце“, гр.
Дупница: Детска градина „Слънце“ с официален
адрес: гр. Дупница, ул. Бачо Киро № 18, и групи
с адрес четири групи с адрес: гр. Дупница, ул.
Бачо Киро № 18, и три групи с адрес: гр. Дупница,
ул. Свети Мина № 1.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Крум Милев – зам.-кмет „Социални
дейности“ в Община Дупница.
Копие от настоящата заповед да се връчи на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Кмет:
М. Чимев
6530

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 134
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мъглиж, одобрява изменение на общия устройствен план на община Мъглиж в частта му за
ПИ с идентификатор 87212.81.902 в землището
на с. Ягода, община Мъглиж, като в имота се
установи жилищна устройствена зона Жм със
следните устройствени показатели:
плътност на застрояване – до 60%;
коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2;
плътност на озеленяване – от 40%;
характер на застрояване – свободно ниско
етажно, с височина до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за
Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Председател:
Ст. Христов
6478
РЕШЕНИЕ № 144
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мъглиж, одобрява изменение на общия устройствен план на община Мъглиж в частта му за ПИ
с идентификатор 49494.774.8041 в землището на
гр. Мъглиж, област Стара Загора, като в имота се
установи предимно производствена устройствена
зона (Пп) със следните устройствени показатели:
плътност на застрояване – до 80%;
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коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
плътност на озеленяване – от 20%;
височина на застрояването – до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за
Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Председател:
Ст. Христов
6479

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 220
от 16 юли 2020 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5, 6 и
глава V, раздел І от НТК Общинският съвет –
гр. Павел баня, реши:
1. Да започне процедура по продажба на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ:
втори етаж със самостоятелен вход от юг с
площ 220 кв. м (състоящ се от стълбище, антре,
коридор, основна зала, складово помещение,
две стаи и санитарен възел) от масивна дву
етажна сграда, намираща се в УПИ VІІ-636 за
одо в кв. 11 по плана на с. Осетеново, одобрен
със Заповед № 176 от 13.07.1998 г., изменен със
Заповед № РД-14-26 от 2.06.2020 г., с площ 973
кв. м, ведно със съответните идеални части от
правото на строеж върху общинския терен и от
общите части на сградата, при граници и съседи:
улица, УПИ ІІ-125, УПИ VІ-123, УПИ VІІІ-637
в кв. 11, съставен АОС № 4313/7.07.2020 г., чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Определя минимална тръжна цена в размер
66 500 лв. без ДДС; стъпка за наддаване в размер
5 % от началната тръжна цена, или 3325,00 лв.
3. Утвърждава правен анализ, информационен
меморандум и приватизационна оценка.
4. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота.
5. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня в срок до 20
календарни дни от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“.
Цената на документацията е 150 лв. без ДДС
и се заплаща в касата на Община Павел баня
или по банкова сметка BG 91 UNCR 9660 8400
3003 10, BIC UNCRBGSF, код 44 70 00, при
банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък, до
изтичане на срока за подаване на документите
за участие.
6. Депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18, BIC
UNCRBGSF, при банка „УниКредит Булбанк“, клон
Казанлък. Краен срок за внасяне на депозита – до
изтичане на срока за подаване на предложенията
за участие в търга.
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7. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки
работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване на
предложения за участие.
8. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 17 ч. на последния работен
ден преди датата на провеждането на търга.
9. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч.
10. Определя тръжна комисия и резервни
членове към нея по реда на чл. 8 от Наредбата
за търговете и конкурсите.
11. Общинският съвет – гр. Павел баня, възлага
на кмета на община Павел баня организацията
и провеждането на търга. След приключване на
процедурата да внесе предложение в Общинския
съвет – гр. Павел баня, за определяне на спечелилия търга участник.
12. Общинск и я т съвет – г р. Павел бан я,
упълномощава кмета на община Павел баня да
подпише от името на органа по приватизация
договор за приватизационна продажба със спечелилия търга участник.
Председател:
М. Паунова
6524

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 291
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Сливен, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Сливен за територия, в която попадат поземлени имоти с идентификатори 67338.828.10 и
67338.828.26 в местност Къра и 67338.828.27,
67338.828.7 и 67338.828.25 в местност Речиченски
път, землище гр. Сливен – кв. Речица, с промяна
на зоната в „Пп – устройствена зона предимно
за производства“.
Председател:
Д. Митев
6483
50. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-69 от 27.08.2020 г. за обект: АМ „Хемус“,
участък от края на ПВ „Дерманци“ до пресичането
с път III-3005, включително ПВ „Каленик“, от км
103+060 до км 122+260, при условията на чл. 60
от АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6557
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54. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-68 от 25.08.2020 г. за обект: „Навес над
кабините за паспортно-визов контрол на „тежък“
трафик на вход и изход на ГКПП „Капитан
Андреево“, намиращ се в ПИ с идентификатор
№ 36110.33.578 по КККР, м. Саксон Алча, с.
Капитан Андреево, община Свиленград, област
Хасково, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
на разрешението за строеж може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6536
51. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000386/20.08.2020 г. възлага на
Бранимир Гюров, София, ж.к. Дружба, бл. 61, вх. А,
ап. 11, следния недвижим имот: хижа „Тихия кът“
намираща се в имот с идентификатор 31044.152.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-53 от 21.06.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намираща
се в Стара планина на надморска височина 1540 м
и на 300 м източно от общинска хижа „Свещи
плаз“ на Община Златица, представл яваща
масивна триетажна сграда със застроена площ
121 кв. м, състояща се на първия етаж от входно
преддверие, столова, кухня, спалня, баня, коридор и стълба, на втория етаж от четири спални,
коридор, стълба, и на третия етаж от дневна, две
спални и стълба, площ 121 кв. м.
6482
8. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за главен асистент,
висше училище, в професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Технологии, машини и системи в леярското производство“ – един за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
6475
38. – Икономическият университет – Варна,
на основание решение на академичния съвет и
Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския
съвет обявява конкурси за прием на докторанти
за учебната 2020/2021 г. по следните докторски
програми:
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1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
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Професионално направление

Докторска про- Държавна
грама
поръчка
ред. зад.
3 .7. А д м и н и - Социално упра3
страци я и у п- вление
равление
3.8. Икономика П о л и т и ч е с к а
1
икономия (обща
и коном и ческ а
теория)
3.8. Икономика Финанси
3
3.8. Икономика Статистика и де1
мография
3.8. Икономика Счетоводна от4
ч е т н о с т, к о н т рол и ана лиз
на стопанската
дейност
3.8. Икономика И к о н о м и к а и
2
у правление /
строителство и
недвижима собственост/
3.8. Икономика И к о н о м и к а и
2
у правление /
търговия/
3.8. Икономика И н д у с т р и а л е н
2
бизнес
3.8. Икономика Аграрен бизнес
2
3.8. Икономика Стокознание
1
3.8. Икономика Оптимално уп1
равление на
и коно м и че с к и
системи
3.8. Икономика Маркетинг
3
3.8. Икономика С ве т овно с т о 2
панство и международни икономическ и отношения
3.8. Икономика Приложение на
3
изчислителната
техника в икономиката

15. 3.9. Туризъм

Икономика и
у правление/т уризъм/
16. 4.6. Информа- Информатика
тика и компютърни науки
Общо:

4
3
37

Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен вест ник“. За док у мен т и и информация – отдел „Научноизследователска дейност и
докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail:
doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg.
6484
63. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент в
област на висшето образование 9. Сигурност и
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отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело и научна специалност „Организация и
управление на Въоръжените сили“ за нуждите
на първично звено катедра „Артилерия“ на приемащо структурно звено факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – 1 място, за военнослужещ. Условията, изискванията
към кандидатите и необходимите документи
за кандидатстване по конкурса са обявени със
Заповед № ОХ-653 от 18.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, линк:
https://www.nvu.bg/node/2507. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в регистратурата за некласифицирана
информация на университета. За дата на подаване
на документите се счита датата на завеждане в
регистратурата. За контакти: тел. (062) 61-88-75;
Siemen s: 62 0 75; G SM 0 8 8 8 -1 31- 479; e -m a i l:
georgiev_ga@nvu.bg.
6531
82. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за гр.
Костинброд, община Костинброд – 38978.621.13,
38978.621.27, 38978.621.33, 38978.621.34, 38978.621.43,
38978.621.44, 38978.621.49, 38978.621.52, 38978.621.57,
38978.621.59, 38978.621.60, 38978.621.61, 38978.621.62,
38978.621.63, 38978.621.66, 38978.621.67, 38978.621.68,
38978.621.69, 38978.624.97, 38978.33.1, 38978.44.23,
38978.45.11, 38978.45.21, 38978.45.83, 38978.84.1;
за с. Безден, община Костинброд – 03191.16.99,
03191.17.5, 03191.17.7, 03191.4.90, 03191.13.222,
03191.15.224, 03191.15.25, 03191.16.17; за с. Богьовци,
община Костинброд – 04813.20.33, 04813.20.34,
04813.20.35, 04813.20.36, 04813.20.37, 04813.20.92,
04813.21.1, 04813.21.119, 04813.22.1, 04813.22.2,
04813.22.3, 04813.22.4, 04813.22.5, 04813.22.6,
04813.22.7, 04813.22.8, 04813.22.9, 04813.22.10,
04813.22.11, 04813.22.12, 04813.22.13, 04813.22.14,
04813.22.15, 04813.22.16, 04813.22.17, 04813.22.97,
04813.22.98, 04813.22.99; за с. Градец, община
Костинброд – 17449.38.32, 17449.39.16, 17449.39.18,
17449.39.49, 17449.39.50, 17449.39.51, 17449.39.175,
17449.39.183, 17449.39.257, 17449.39.651, 17449.39.654,
17449.39.655, 17449.39.656, 17449.39.657, 17449.39.688,
17449.58.3, 17449.59.7, 17449.59.9, 17449.59.259; за
с. Петърч, общ и на Кос т и нброд – 56215.31.3,
56215.31.6, 56215.31.7, 56215.31.8, 56215.31.17,
56215.31.18, 56215.35.596, 56215.36.94, 56215.36.95,
56215.36.114, 56215.36.115, 56215.36.116, 56215.37.587,
56215.37.589, 56215.40.1, 56215.40.570, 56215.172.710,
56215.173.1, 56215.173.2, 56215.173.3, 56215.173.4,
56215.173.5, 56215.173.6, 56215.173.7, 56215.173.8,
56215.173.57, 56215.40.759, 56215.40.648; за с. Царичина, община Костинброд – 78197.9.318, 78197.9.566,
78197.51.35, 78197.51.344, 78197.60.666, 78197.105.320,
7 81 9 7.10 5. 321 , 7 81 9 7.10 5. 32 2 , 7 81 9 7.10 5. 81 5,
78197.105.830, 78197.107.3, 78197.107.323, 78197.107.350,
7 81 9 7.10 7. 3 51 , 7 81 9 7.10 7. 576 , 7 81 9 7.10 7. 616 ,
78197.107.617, 78197.107.618, 78197.889.9903. Проектите за изменение се намират в Службата по
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геодезия, картография и кадастър – Софийска
област. В 14-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
6522
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че е
издадена Заповед № 591 от 14.08.2020 г. на кмета на община Аксаково за изменение на негова
Заповед № 515 от 6.08.2019 г. за налагане на
строителна забрана на основание чл. 198, ал. 1,
2, 4 и 5 от ЗУТ и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗМСМА, съгласно която се налага строителна
забрана за цялата територия на гр. Аксаково в
обхвата на действащия ЗРП на населеното място.
На основание чл. 198, ал. 4 от ЗУТ строителната
забрана спира прилагането на влезлия в сила
подробен устройствен план (ПУП) за частите на
територията, за които се отнася, с изключение на:
– ПУП в частта за имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на настоящата
заповед са налице издадени разрешения за строеж
за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения, инвестиционни проекти, предвиждащи
изграждането на техническа и/или инженерна
инфраструктура, както и за строителството на
еднофамилни жилищни сгради и необходимото за
тяхното функциониране допълващо застрояване;
– ПУП за прилагане на допуснатите със заповед и/или решение на Общинския съвет – Аксаково, проекти за изменение на действащия план;
– ПУП в частта за имоти, в които се предвижда
извършването на строителство без необходимост
от издаване на разрешение за строеж по смисъла
на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;
– ПУП в частта за имоти, за които към датата на влизане в сила на настоящата заповед са
налице започнати производства по издаване на
разрешения за строеж; за „започнато производство
по издаване на разрешения за строеж“ по смисъла
на тази заповед се счита денят на подаването на
заявление за издаване на разрешение за строеж
от главния архитект на община Аксаково; за започнато производство се счита и наличието на
съгласуван и/или одобрен от главния архитект на
община Аксаково инвестиционен проект;
– възможност за допускане и реализиране на
строителство в урегулиран поземлен имот (УПИ)
XXIV-1787, кв. 112, и урегулиран поземлен имот
(УПИ) VIII-2121, 941, кв. 81, и двата имота по
плана на гр. Аксаково.
Съгласно чл. 198, ал. 5 от ЗУ Т заповедта
може да бъде обжалвана по реда и условията на
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Аксаково пред Административния съд – Варна. На
основание чл. 72, ал. 1 от АПК пълният текст
на Заповед № 591 от 14.08.2020 г. е публикуван
на официалната интернет страница на община
Аксаково – http://www.aksakovo.net/, и изнесен
на таблото за съобщения в административната
сграда на Община Аксаково – гр. Аксаково, ул.
Георги Петлешев № 58Б, ет. 1, Център за услуги
и информация на гражданите.
6470
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4. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през август 2020 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
35167.501.8041 с площ 991 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, посл. изм. със Заповед № 185151 от 21.05.2019 г. на началника на СГКК – Стара
Загора, Казанлък, п.к. 6100, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799,
35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602, по ПУП
на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 777 от 2013 г.
на ОбС – гр. Казанлък, имотът представлява
УПИ І-8041 за „Обществено делово обслужване“
в кв. 470, за сумата 43 582 лв. без ДДС, платени
изцяло към момента на подписване на договора
за покупко-продажба по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК.
6476
5. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 136 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Оптична
свързаност Мъглиж – Тулово“, на територията
на община Мъглиж, област Стара Загора. Трасето за оптична свързаност Мъглиж – Тулово
се предвижда да започне от съществуващ стълб
от ел.мрежата на гр. Мъглиж (начална точка
№ 1), преминава през ПИ с идентификатори
49494.21.1022, 49494.25.44, 49494.25.1023 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост), 49494.25.1024 (друг поземлен имот за движение и транспорт, общинска
публична собственост), 49494.25.30, 49494.388.891,
49494.390.87, 49494.390.103 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост), 49494.500.242 (напоителен канал,
държавна частна собственост), 49494.701.2776
(за второстепенна улица, общинска публична
собственост), 49494.852.4, 49494.852.5, 49494.852.41
(за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост) в землището на
гр. Мъглиж, ПИ с идентификатори 73420.17.229
(води и водни площи, държавна частна собственост), 73420.17.309, 73420.17.314, 73420.17.315
(за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична собственост), 73420.888.9901
(населено място – с. Тулово) и достига до съществуващ стълб от ел. мрежата на с. Тулово
(крайна точка № 166).
Параметри на трасето за гр. Мъглиж:
Парцеларен план – обща дължина 3730,48 м
и обща площ на сервитута 1492,16 кв. м.
Специализирана план-схема в урбанизираната
територия на гр. Мъглиж – обща дължина 12,86
м и обща площ на сервитута 5,15 кв. м.
Право на прокарване и преминаване през
публични общински имоти – обща дължина на
трасето 3740,21 м и обща площ 1496,06 кв. м.
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Право на прокарване и преминаване през
частни държавни имоти – обща дължина на
трасето 3,13 м и обща площ 1,25 кв. м.
Параметри на трасето за с. Тулово:
Парцеларен план – обща дължина 603,65 м и
обща площ на сервитута 361,45 кв. м.
Специализирана план-схема в урбанизираната
територия на с. Тулово – обща дължина 16,96 м
и обща площ на сервитута 6,51 кв. м.
Право на прокарване и преминаване през
публични общински имоти – обща дължина на
трасето 897,50 м и обща площ 358,99 кв. м.
Право на прокарване и преминаване през
частни държавни имоти – обща дължина на
трасето 6,15 м и обща площ 2,46 кв. м.
Право на прокарване и преминаване през
съсобствени имоти – обща дължина на трасето
16,96 м и обща площ 6,51 кв. м.
Не се предвижда изменение на естествения
релеф, като средното ниво на прилежащия терен за трасето е съобразен с условието да не се
предвиждат промени. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до
Административния съд – Стара Загора.
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6. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
приет с протоколно решение т. 7 от протокол
№ 4 от 20.05.2020 г. на ОбЕСУТ при Община
Несебър за обект „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационната
граница на гр. Обзор“ в землището на с. Приселци и землището на гр. Обзор. Имотите попадат в зона „Б“ съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЧК.
Представен е проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Външен водопровод от помпена станция
„Приселци“ до регулационната граница на гр.
Обзор“ в землището на с. Приселци и землището на гр. Обзор. Предвижда се реконструкция на
външен водопровод с проектна дължина на трасето 3838 м. Трасето попада в следните имоти:
ПИ 58431.21.1 с площ 188 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи“, частна собственост,
ПИ 58431.21.2 с площ 1813 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 58431.23.42 с площ
8244 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Дере“, частна общинска собственост,
ПИ 58431.37.9 с площ 3000 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 58431.37.16 с площ
564 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „полски път“, частна общинска собственост, ПИ 58431.39.21 с площ 1017 кв. м, с начин
на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“,
частна общинска собственост, ПИ 58431.40.26 с
площ 1418 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Дере“, частна общинска соб-
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ственост, ПИ 58431.44.31 с площ 600 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“,
частна общинска собственост, ПИ 58431.120.2 с
площ 135 192 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на
трайно ползване „Дървопроизводителни горски
площи“, частна държавна собственост, в землището на с. Приселци и в ПИ 53045.105.104 с площ
6421 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.105.400 с площ 32 471 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Полски път“, частна държавна собственост, ПИ
53045.108.8 с площ 6555 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна собственост, ПИ 53045.108.9 с площ 28
798 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост,
ПИ 53045.108.10 с площ 14 376 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.11 с площ
10 074 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост,
ПИ 53045.108.110 с площ 3799 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски
п ът “, ч а с т н а о б щ и н с к а с о б с т в е н о с т, П И
53045.108.401 с площ 14 326 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски
п ъ т “, ч а с т н а д ъ р ж а в н а с о б с т в е н о с т, П И
53045.116.111 с площ 14 843 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски
път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.124.2
с площ 3840 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.11 с площ 9023 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.12
с площ 2886 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.13 с площ 6908 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14
с площ 6414 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.15 с площ 7201 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.16
с площ 4801 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.18 с площ 4077 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
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„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.19
с площ 4076 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.23 с площ 22 620 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.200
с площ 5748 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.128.1 с площ 7145 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.1
с площ 1619 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ
53045.200.314 с площ 90 961 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“,
частна общинска собственост, ПИ 53045.200.321
с площ 40 839 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Водни
течения“, частна държавна собственост, ПИ
53045.200.412 с площ 6154 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Територии на водностопански, хидромелиоративни съоръжения“,
частна държавна собственост, ПИ 53045.200.680
с площ 37 763 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.210.1 с площ 15 599 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.210.107
с площ 863 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Полски път“, частна общинска
собственост, ПИ 53045.560.15 с площ 2 217 461 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Широколистни дървесни видове“, частна общинска
собственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7489 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Полски път“, частна общинска собственост, ПИ
53045.560.25 с площ 2502 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Пасище, мера“,
общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с площ
6927 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Пасище, мера“, публична общинска
собственост, ПИ 53045.560.27 с площ 808 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Полски път“, частна общинска собственост, и
ПИ 53045.560.621 с площ 20 310 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе-
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делска“ и начин на трайно ползване „Дере“,
частна общинска собственост, в землището на
гр. Обзор в земеделска и горска територия. Създава се сервитут по 3 м от двете страни по оста
на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 3714 кв. м в землището на с.
Приселци и 18 335 кв. м в землището на гр. Обзор, в земеделска и горска територия в следните
имоти: 5 кв. м в ПИ 58341.21.1, 4 кв. м в ПИ
58341.21.2, 1753 кв. м в ПИ 58341.23.42, 238 кв. м
в ПИ 58341.37.9, 25 кв. м в ПИ 58341.37.16, 698 кв.
м в ПИ 58341.39.21, 927 кв. м в ПИ 58341.40.26,
5 кв. м в ПИ 58341.44.31 и 59 кв. м в ПИ 58341.120.2
в землището на с. Приселци и 3453 кв. м в ПИ
53045.105.104, 3218 кв. м в ПИ 53045.105.400, 4 кв.
м в ПИ 53045.108.8, 68 кв. м в ПИ 53045.108.9,
87 к в. м в ПИ 53045.108.10, 38 к в. м в ПИ
53045.108.11, 1243 кв. м в ПИ 53045.108.110, 184 кв.
м в ПИ 53045.108.401, 1610 кв. м в ПИ 53045.116.111,
164 кв. м в ПИ 53045.124.2, 257 кв. м в ПИ
53045.124.11, 112 кв. м в ПИ 53045.124.12, 255 кв.
м в ПИ 53045.124.13, 236 кв. м в ПИ 53045.124.14,
274 кв. м в ПИ 53045.124.15, 180 кв. м в ПИ
53045.124.16, 150 кв. м в ПИ 53045.124.18, 153 кв.
м в ПИ 53045.124.19, 17 кв. м в ПИ 53045.124.23,
285 кв. м в ПИ 53045.124.200, 135 кв. м в ПИ
53045.138.1, 180 кв. м в ПИ 53045.200.1, 3400 кв. м
в ПИ 53045.200.118, 58 кв. м в ПИ 53045.200.314,
46 кв. м в ПИ 53045.200.321, 93 кв. м в ПИ
53045.200.412, 1026 кв. м в ПИ 53045.200.680,
82 к в. м в П И 53 0 45.210.1, 19 к в. м в П И
53045.210.107, 69 кв. м в ПИ 53045.560.15, 866 кв. м
в ПИ 53045.560.23, 25 кв. м в ПИ 53045.560.25,
280 кв. м в ПИ 53045.560.26, 24 кв. м в ПИ
53045.560.27 и 14 кв. м в ПИ 53045.560.621 в землището на гр. Обзор. Проектът е изложен в
сградата на Кметство Обзор, ет. 2, стая № 8, с
административен адрес Обзор, ул. Иван Вазов
№ 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – тел.
0556/351-15.
6504
7. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
приет с протоколно решение т. 8 от протокол № 4
от 20.05.2020 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър
за обект ПУП – парцеларен план за определяне
на трасе на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен
водоем „Обзор“ V=4500 м 3“ в поземлен имот с
идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната
карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор. Видно
от приложеното задание се предвижда изграждане
на водопровод с проектна дължина 728 м. Трасето
попада в следните имоти: ПИ 53045.139.6 с площ
4014 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост,
ПИ 53045.139.21 с площ 144 307 кв. м, с начин на
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трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна държавна собственост, ПИ 53045.140.1 с
площ 86 105 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска
собственост, ПИ 53045.140.544 с площ 6123 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Полски път“, частна общинска собственост, ПИ
53045.521.4 с площ 942 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ
1336 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.517 с площ 4797 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други
територии, заети от селското стопанство“, частна
собственост, ПИ 53045.522.413 с площ 1505 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени, територии за трайни насаждения“, частна
собственост, ПИ 53045.522.426 с площ 776 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Изоставени територии за трайни насаждения“,
частна собственост, ПИ 53045.522.427 с площ
1071 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „Индивидуално застрояване“, частна
собственост, ПИ 53045.522.430 с площ 1872 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови
насаждения, нетерасирани“, частна собственост,
ПИ 53045.522.431 с площ 1042 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови
насаждения, нетерасирани“, частна собственост,
ПИ 53045.531.2 с площ 73 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.3 с
площ 982 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Пасище, мера“, публична общинска
собственост, ПИ 53045.531.8 с площ 423 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии, заети от селското стопанство“,
общинска собственост, ПИ 53045.531.28 с площ
5483 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Пасище, мера“, публична общинска
собственост, ПИ 53045.531.30 с площ 1056 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно
ползване „Територии на водностопански, хидромелиоративни съоръжения“, частна държавна
собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Други територии, заети от селското стопанство“,
общинска собственост, ПИ 53045.531.507 с площ
5726 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Други територии, заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.530

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

с площ 1566 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Полски път“, частна общинска
собственост, и ПИ 53045.531.843 с площ 973 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива,
орна земя“, частна собственост, в земеделска и
урбанизирана територия. Създава се сервитут по
3 м от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 3652 кв. м,
в земеделска и урбанизирана територия в следните
имоти: 39 кв. м в ПИ 53045.139.6, 270 кв. м в ПИ
53045.139.21, 35 кв. м в ПИ 53045.140.1, 44 кв. м
в ПИ 53045.140.544, 178 кв. м в ПИ 53045.521.4,
254 кв. м в ПИ 53045.521.188, 310 кв. м в ПИ
53045.521.517, 6 кв. м в ПИ 53045.522.413, 40 кв. м
в ПИ 53045.522.426, 51 кв. м в ПИ 53045.522.427,
133 кв. м в ПИ 53045.522.430, 91 кв. м в ПИ
53045.522.431, 23 кв. м в ПИ 53045.531.2, 93 кв. м в
ПИ 53045.531.3, 93 кв. м в ПИ 53045.531.3, 10 кв. м
в ПИ 53045.531.8, 321 кв. м в ПИ 53045.531.28,
159 к в. м в ПИ 53045.531.30, 74 к в. м в ПИ
53045.531.439, 509 кв. м в ПИ 53045.531.507, 896 кв.
м в ПИ 53045.531.530 и 116 кв. м в ПИ 53045.531.843
в земеделска и 843 кв. м в земеделска и урбанизирана територия. Проектът е изложен в сградата
на Кметство Обзор, ет. 2, стая № 8, с административен адрес Обзор, ул. Иван Вазов № 2. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – тел. 0556/351-15.
6505
3. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение
за строеж № ДС-09-8 от 21.08.2020 г. на възложителя: „Дафчев груп“ – ООД, Пловдив, с ЕИК
205642338, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения от областния управител
на област Пловдив на 20.08.2020 г. технически
инвестиционен проект за обект: „Временна пътна
връзка за УПИ 010521 – общественообслужваща,
търговска и складова дейност“, ПИ с идентификатор 06077.10.581 по КК на с. Браниполе, община
„Родопи“, попадащ на териториите на община
„Родопи“ и община Пловдив в област Пловдив.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Пловдив пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6492
2. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и кабел ниско напрежение до
имот с идентификатор 63427.43.23 в м. Кадишева
нива, землище на гр. Русе, през следните имоти:
63427.43.17 и 63427.95.17 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска
публична собственост, и 63427.146.190 с НТП „За
местен път“ – общинска публична собственост.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6472
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4. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод до
имот с идентификатор 47336.10.331 в м. Вехтите
лозя, землище на гр. Мартен, през следните
имоти: 47336.63.369 с НТП „Пасище“ – общинска
публична собственост; 47336.64.75 с НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“ – държавна публична собственост, и 47336.10.70 с
НТП „Лозе“ – частна собственост. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6471
6. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод до имот с
идентификатор 63427.299.42 в м. Саръ баир, землище на гр. Русе, през следните имоти: 63427.299.26
и 63427.300.31 с НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ – общинска публична собственост, и 63427.299.42 с НТП „Нива“ – частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6473
86. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 499 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор
№ 04738.90.24, м. Божи рид, землище на с. Богомилово, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6540
87. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 500 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор
№ 68850.46.14, м. Каймака, землище на гр. Стара
Загора, община Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6541
88. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 501 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, м.
Джената, землище на гр. Стара Загора, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6542
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89. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 502 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
за изместване на съществуващ въздушен електропровод – ВСН „Труд“, в ПИ с идентификатор
№ 68850.258.9530 по КККР на гр. Стара Загора,
община Стара Загора. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез
Община Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6543
90. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 503 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план
и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с
идентификатор № 68850.111.13, м. Вадата, землище
на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред
Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6544
40. – Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание Решение № 156 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Тутракан, е одобрен проект:
„Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на кабел 0,4 kV към ПИ 73496.19.266
по КККР на гр. Тутракан, община Тутракан“
(за изграждане елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия). На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Тутракан до Административния
съд – Силистра.
6495
33. – 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 подземен ел. кабел СрН
20 kV от УПИ I-25 с идентификатор 23501.31.25 с
дължина 269 м през поземлени имоти с идентификатори 23501.18.134 – с НТП „селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, 23501.18.136 – с НТП „местен път“,
публична общинска собственост, и 23501.19.192 – с
НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, до ЖР 18 от
електропровод КЛ/ВЛ 20 Дражево по КККР
на с. Дражево, 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 обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6217
38. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение от техническата
инфраструктура. Трасето на външен водопровод
започва от съществуващ водопровод в населеното
място на с. Могила, преминава през поземлен
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имот с идентификатор 48787.16.310 – с НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“, държавна
публична собственост, и поземлен имот с идентификатор 48787.15.275 – с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна публична
собственост, и захранва обект „Бензиностанция,
газостанция, пълначно за туристически бутилки,
ТИР паркинг и търговска сграда със заведение
за бързо хранене“ в поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, намиращи се в землището на с. Могила, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6514
38а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за пътна връзка към
обект: „Бензиностанция, газостанция, пълначно за
туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска
сграда със заведение за бързо хранене“, в поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР,
намиращ се в землището на с. Могила, община
„Тунджа“, област Ямбол. Трасето минава през
поземлен имот с идентификатор 48787.15.275 – с
НТП „За път от републиканската пътна мрежа“,
държавна публична собственост, и поземлен
имот с идентификатор 48787.16.310 – с НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“, държавна
публична собственост, по КККР, намиращи се
в землище с. Могила, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6515
38б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за съоръжение от техническата инфраструктура. Трасето на външно електрозахранване за
кабел 20 kV минава през поземлен имот с идентификатор 48787.15.275 – с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна публична
собственост, и захранва обект: „Бензиностанция,
газостанция, пълначно за туристически бутилки,
ТИР паркинг и търговска сграда със заведение
за бързо хранене“, в поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, намиращи се в землището на с. Могила, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с админи-
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стративен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6516
148. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че с Решение № 66 по
протокол № 11 от 13.08.2020 г. е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищни образувания – трасе за изграждане на нов
водопровод за допълнително водоснабдяване на
с. Църквица за обект „Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на с.
Църквица от съществуваща помпена станция в
с. Хърсово, община Никола Козлево“. Проектът
с решението за одобряването му е изложен в
сградата на Община Никола Козлево, стая № 31.
Списъкът на засегнатите имоти е част от разработката на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Никола Козлево.
6494

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Стефан
Цонев Стефанов от гр. Сеново, община Ветово,
област Русе, против разпоредбите на чл. 8а, ал. 1,
в частта є по отношение на думите „в срок до
31 октомври“, и чл. 21, ал. 5, в частта є по отношение на думите „до 31 октомври“, от Наредба
№ 8 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Ветово. По жалбата е образувано адм.
дело № 476/2020 г. по описа на Административния съд – Русе, насрочено за 23.09.2020 г. от 10 ч.
6523
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 59 състав, по адм. д. № 7357/2019 г.
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Стоил Томов – прокурор от
Софийска градска прокуратура, срещу Правилата
за дейността на работната група към СО за прием
на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища, утвърдени
със Заповед № СОА18-РД91-294 от 21.08.2018 г. на
кмета на СО (след направено уточнение).
6545
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. дело № 260/2018 г. по предявено на 8.10.2018 г.
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Севджан Салиева
Хюсеинова, ЕГН 6605275132, с постоянен и настоящ адрес: област Разград, община Исперих,
с. Драгомъж, ул. Елин Пелин № 27, следното
имущество на стойност 285 891,87 лв., а именно:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Севджан Салиева
Хюсеинова, ЕГН 6605275132:
Недвижим поземлен имот с начин на ползване – дворно място, намиращо се в чертите
на гр. Исперих, ул. Цар Симеон № 25, община
Исперих, област Разград, за което по скица
№ 434/13.09.2010 г. на община Исперих е отреден
УПИ XXI-746 от кв. 102 с площ 727 кв. м, ведно
със застроените в имота:
– самостоятелен обект с начин на трайно
ползване – жилищна сграда, със застроена площ
84 кв. м ведно с прилежащото избено помещение
с полезна площ 14 кв. м;
– самостоятелен обект с начин на трайно
ползване – второстепенна сграда, със застроена
площ 13 кв. м и подобрения, при граници и
съседи: от двете страни – улица, УПИ ХХ-745
и имот пл. № 747 от кв. 102 по плана на града.
Пазарната стойност към настоящия момент е в
размер 26 000 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“, рег. № РР 2408 АК, дата на първа регистрация 26.04.1991 г., рама № WF0NXXGCANME74132,
двигател № МЕ74132, собственост на Севджан
Салиева Хюсеинова. Пазарната стойност към
настоящия момент е 600 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц
320 ЦДИ“, рег. № РР 9833 ВА, дата на първа регистрация 2.05.2000 г., рама № WDB2200261A127345,
двигател № 61396030020785, собственост на Севджан Салиева Хюсеинова. Пазарната стойност
към настоящия момент е 5500 лв.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Фронтера“, рег. № РР 7130 ВС, дата на първа регистрация
12.05.2000 г., рама № W0L06B1VFYV628040, двигател № 871834, собственост на Севджан Салиева
Хюсеинова. Пазарната стойност към настоящия
момент е 3000 лв.
– Сумата в размер 34 094,52 лв., представляваща вноски по банкова сметка в евро № BG 14
UBBS 8002 1434448810 в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер общо 1060,29 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в
евро № 17496719 в „Банка ДСК“ – ЕАД, в периода 2009 – 2010 г., с титуляр Севджан Салиева
Хюсеинова.
– Сумата в размер 5760 лв., представляваща
вноски по сметка по разплащателна сметка в
левове № 23194592 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер общо 245,25 лв., представляваща вноски по срочен депозит в левове
№ 16119209 в „Банка ДСК“ – ЕАД, и начислени
лихви през 2008 г., с титуляр Севджан Салиева
Хюсеинова.
– Сумата в размер общо 1300 лв., представляваща вноски по сметката през 2009 г., по срочен
депозит в левове № 17496565 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер 3146 лв., представляваща
вноски по сметката по срочен депозит в левове
№ 17555966 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноски по сметката по срочен депозит в левове
№ 17621941 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Севджан Салиева Хюсеинова.
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– Сумата в размер 804,18 лв., представляваща
вноски по сметката по срочен депозит в левове
№ 17790677 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер 700 лв., представляваща
вноски по сметката през 2009 г. от трети лица
по срочен депозит в левове № 17926340 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер 450 лв., представляваща
вноски по сметката и начислени лихви през
2009 г. по срочен депозит в левове № 17979390 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севджан Салиева
Хюсеинова.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноски по сметката и начислени лихви през
2009 г. по срочен депозит в левове № 17999034 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Севджан Салиева
Хюсеинова.
– Сумата в размер 6461,03 лв., представляваща вноски по сметката и начислени лихви през
периода 2009 – 2010 г. по срочен депозит в левове
№ 18004459 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Севджан Салиева Хюсеинова.
– С у мата в ра змер 66 426,42 л в., п р едс та вл я ва ща вноск и по сме т к ата в периода
17.11.2008 г. – 2016 г. по разплащателна сметка в
левове № BG 95 RZBB 91551066628113 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Севджан
Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер 11 315,85 лв., представляваща вноски по сметката от трети лица
през 2012 г. по разплащателна сметка в левове
№ BG 95 RZBB 91551066628113 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севджан Салиева
Хюсеинова.
– Сумата в размер 20 028,33 лв., представляваща вноски по сметката и начислени лихви през
2011 г. по депозит в левове в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севджан Салиева
Хюсеинова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Севджан Салиева
Хюсеинова, ЕГН 6605275132:
– Сумата в размер 74 500 лв., представляваща
равностойност на придобитото право на пристрояване и надстрояване в имот, намиращ се в гр.
Исперих, ул. Ахинора № 21, община Исперих,
област Разград.
– Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Линкълн“, модел „Таункар“,
рег. № РР 4060 АТ, дата на първа регистрация
18.04.2002 г., рама № 1L1FM81W2XY701115, без
номер на двигател, отчужден от Севджан Салиева Хюсеинова.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“,
рег. № РР 8770 АХ, дата на първа регистрация
31.03.2004 г., рама № W0L0TGF7542158915, двигател № 17Н84693, отчужден от Севджан Салиева
Хюсеинова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.01.2021 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6526
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Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ съобщава, че е образувано гр. д.
№ 20/2020 г. по иск с правно основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ, предявен от държавата,
действаща чрез Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), против Георги
Маринов Георгиев от с. Новачене, община Ботевград, Силвия Емилова Пенчева от Ботевград
и Валентин Георгиев Георгиев от Ботевград чрез
законните му представители Георги Маринов Георгиев и Силвия Емилова Пенчева за отнемане
на следното имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Валентин Георгиев Георгиев
от Ботевград чрез законните му представители
Георги Маринов Георгиев и Силвия Емилова Пенчева:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.304.744.3.6 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Ботевград,
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 14.10.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК с адрес на
имота: Ботевград, п.к. 2140, ж.к. Васил Левски
бл. 56/9, вх. А, ет. 2, ап. 6, като самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 05815.304.744,
с предназначение: жилище, апартамент на едно
ниво с площ 74,89 кв. м заедно с прилежащото
му избено помещение № 6 с площ 8,02 кв. м,
както и 5,83 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху имота, при
съседи – самостоятелни обекти на същия етаж:
05815.304.744.3.5, под обекта: 05815.304.744.3.3, над
обекта: 05815.304.744.3.9, и представляващ апартамент № 6, намиращ се на втори жилищен етаж в
жилищен блок № 56 (стара номерация бл. № 91),
вх. А, ж.к. Васил Левски, Ботевград, състоящ
се от две стаи, кухня със столова и сервизни
помещения, със застроена площ 74,89 кв. м, при
съседи на апартамента: стълбище, апартамент
№ 5, двор и улица, заедно с прилежащото му избено помещение № 6 със светла площ 8,02 кв. м,
при съседи на мазето: коридор, мазе № 5 и коридор, както и 5,83 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, като имотът е собственост на Валентин
Георгиев Георгиев, придобит с н.а. за покупкопродажба № 185/8.05.2015 г., том I, pег. № 1870,
дело № 162/2015 г., вписан в СВ – Ботевград,
вх. pег. № 925/8.05.2015 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Маринов
Георгиев:
– Сумата в размер 2850 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 190“,
pег. № СО1718ВК, рама № WDB1680321J322000,
двигател № 16699030271609, цвят: черен металик,
дата на първоначална регистрация 13.12.1999 г.
– Сумата в размер 21 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Пасат ЦЦ“, рег. № СО8926ВМ, рама
№ WVWZZZ3CZBE700639, двигател без номер,
цвят: сив, дата на първоначална регистрация
29.06.2010 г.
– Сумата в размер 950 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № СО2378АХ, рама № WVWZZZ1HZNW287664,
двигател № ABD075385, цвят: тъмносив металик,
дата на първоначална регистрация 22.05.1993 г.
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– Сумата в общ размер 33 063 лв., представляваща получени средства от трети лица чрез
системи за бързи плащания.
– Сумата в общ размер 46 785 лв., представляваща изпратени средства на трети лица чрез
системи за бързи разплащания.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Силвия Емилова
Пенчева:
– Сумата в общ размер 1236,63 лв., представляваща внесени суми за погасяване на кредитните
задължения към „Изи Асет Мениджмънт“ – ЕАД,
„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕА Д,
„БНП Париба Пърсънъл Файненс“ С.А., клон
България.
– Сумата в общ размер 2855,82 лв., представляваща получени средства от трети лица чрез
системи за бързи разплащания.
– Сумата в общ размер 100 лв., представляваща изпратени средства на трети лица чрез
системи за бързи разплащания.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху това имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск чрез Софийския окръжен съд в
едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Делото
е насрочено за 4.02.2021 г. от 13,30 ч.
6532
Софийският окръжен съд на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР
на ЗПКОНПИ съобщава, че е образувано гр.д.
№ 94/2019 г. по иск с правно основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ, предявен от държавата,
действаща чрез Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), против Емануил
Йорданов Гарвански, Румяна Димитрова Гарванска и „Патрия“ – ООД, ЕИК 131077425, София,
за отнемане на следното имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 ЗПКОНПИ от Емануил Йорданов Гарвански:
– Сумата в размер 8751 лв., представляваща
непреобразувана част от направени вноски на
каса от проверяваното лице по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG72UNCR70001521704025
с кредитна карта, открита в „УниКредит Булбанк“ – ЕАД, с титуляр Емануил Гарвански.
– С у мата в размер общо 145 787,32 лв.,
представляваща вноски по банкови сметки от
титуляря по спестовна сметка в левове с IBAN
BG22KORP92204039394601, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр Емануил
Гарвански.
– Сумата в размер 26 900 лв., изтеглена
от разплащателна сметка в левове с IBA N
BG60FINV91501004608064, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емануил
Гарвански, и внесена по спестовна сметка в левове с IBAN BG22KORP92204039394601, открита в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 881,15 лв., представляваща
преведени средства от трети лица по спестовна
сметка в левове с IBAN BG22KORP92204039394601,
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
с титуляр Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 5972,01 лв., представляваща
начислени лихви по спестовна сметка в левове
с IBAN BG22KORP92204039394601, открита в
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„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 101 242,49 лв., представляваща сбор от: сума в размер общо 3742,49 лв.,
представляваща вноски по банкова сметка от титуляря с IBAN BG15KORP92202039394601, открита
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански, сума в размер 69 500 лв., представляваща прехвърлени средства от спестовна
сметка в левове с IBAN BG22KORP92204039394601,
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
с титуляр Емануил Гарвански по депозитна сметка
в левове с IBAN BG15KORP92202039394601, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
с титуляр Емануил Гарвански, и сума в размер
28 000 лв., изтеглена от свободен депозит в левове
с IBAN BG49FINV91502015863235, с титуляр Румяна Гарванска, открит в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, и внесена по спестовна сметка в
левове с IBAN BG22KORP92204039394601, открита
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 7618,17 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове
с IBAN BG15KORP92202039394601, открита в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в общ размер 2950 лв., представляваща прехвърлени средства от спестовна сметка в
левове с IBAN BG22KORP92204039394601, открита
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр Емануил Гарвански по спестовна сметка в
евро с IBAN BG04KORP92204439394601, открита в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в размер общо 20 675 лв., представляваща вноски по банкова сметка от титуляря по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG50CECB97901001365300, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емануил
Гарвански.
– Сумата в размер 1795,43 лв., представляваща
преведени средства от трети лица без установено
основание по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG50CECB97901001365300, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в размер общо 10 839,05 лв., представляваща вноски по банкови сметки от титуляря по депозитна сметка в евро с IBAN
BG84CECB97902401365300, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Емануил
Гарвански.
– Сумата в размер 1083,09 лв., представляваща
преведени средства от трети лица по депозитна
сметка в евро с IBAN BG84CECB97902401365300,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Емануил Гарвански.
– Сумата в общ размер 14 287,75 лв., формирана
като сбор от 12 587,75 лв. – вноски по банкова сметка от титуляря с IBAN BG12CECB97904001365300,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Емануил Гарвански, и от 1700 лв. – прехвърлени средства от разплащателна сметка в левове с IBAN BG50CECB97901001365300, с титуляр
Емануил Гарвански, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, по универсална сметка в левове с IBAN BG12CECB97904001365300, открита в
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„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 1282,83 лв., представляваща
непреобразувана част от направени вноски на каса
от проверяваното лице по кредитна карта „Аmех
Green“, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 2119 лв., представляваща
преведени средства от трети лица по разплащателна сметка с IBAN BG06FINV915010BGN0VNDH с
кредитна карта, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емануил Гарвански.
– Сумата в общ размер 55 113,04 лв., представляваща изтеглени средства от свободен депозит
в евро с IBAN BG07FINV91502004518192, открит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански.
– Сумата в общ размер 9800 лв., представляваща прехвърлени средства от свободен депозит
в евро с IBAN BG92FINV91502004071238, открит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емануил Гарвански по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG60FINV91501004608064, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 17,59 лв., представляваща
преведени средства от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG60FINV91501004608064,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Емануил Гарвански.
– Сумата в размер 132 000 лв., представляваща допълнителна вноска от собственика в „ЕМГ
ТРЕЙДИНГ“ – ЕООД, с ЕИК 831516859.
От Румяна Димитрова Гарванска:
– Сумата в размер общо 7288,99 лв., представляваща погасителни вноски по кредит в размер
35 000 лв., по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG44STSA9300008334120, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Румяна Гарванска.
– С у мата в размер 1988,06 лв., п редставл яваща преведени средства от т рети лица
по разп лащателна сметка в левове с IBA N
BG44STSA 930 0 0 08334120, о т к ри та в „Ба н к а
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Румяна Гарванска.
– Сумата в размер 1341,02 лв., представляваща
непреобразувана част от направени вноски на каса
от Румяна Гарванска по кредитна карта „Аmех
Green“, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Румяна Гарванска.
– С у мата в размер 9053,57 лв., п редставл яваща преведени средства от т рети лица
по разплащателна сметка с кредитна карта с
IBAN BG29FINV915010BGN0KMBC, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Румяна Гарванска.
– Сумата в общ размер 5584,39 лв., представляваща вноски по банкови сметки от титуляря
по свободен депозит в щатски долари с IBAN
BG23FINV91502003968011, открит в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр Румяна
Гарванска.
– Сумата в общ размер 19 695,75 лв., представляваща вноски по банкови сметки от титуляря
и прехвърлени средства от свободен депозит в
щатски долари с IBAN BG23FINV91502003968011,
с титуляр Румяна Гарванска, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, по свободен депозит
в левове с IBAN BG88FINV91502004502766, открит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Румяна Гарванска.
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– Сумата в размер 472,57 лв., представляваща начислени лихви по депозит в левове с
IBAN BG87FINV91502015524506, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Румяна
Гарванска.
– Сумата в общ размер 3000,50 лв., изтеглена
на каса, представляваща прехвърлени средства от
депозит в левове с IBAN BG87FINV91502015524506,
с титуляр Румяна Гарванска, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, по депозит в левове с IBAN BG18FINV91502015650393, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Румяна Гарванска.
– Сумата в размер общо 37 867,19 лв., представляваща прехвърлени средства от депозит в
левове с IBAN BG18FINV91502015650393, с титуляр
Румяна Гарванска, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, по свободен депозит в левове с
IBAN BG49FINV91502015863235, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Румяна
Гарванска.
– Сумата в размер 255,99 лв., представляваща
начислени лихви по свободен депозит в левове с
IBAN BG49FINV91502015863235, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Румяна
Гарванска.
– Изтеглената на каса сума в общ размер
18 000 лв., представляваща вноски по банкови
сметки от титуляря по свободен депозит в левове с IBAN BG05FINV91502015251375, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Румяна Гарванска.
– Сумата в размер общо 8912,49 лв., представляваща прехвърлени средства от свободен
депозит в левове с IBAN BG05FINV91502015251375,
с титуляр Румяна Гарванска, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, по свободен депозит
в левове с IBAN BG23FINV91502015743811, открит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Румяна Гарванска.
– Сумата в размер 30,09 лв., представляваща
начислени лихви по свободен депозит в левове с
IBAN BG23FINV91502015743811, открит в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Румяна
Гарванска.
1.1. От „Патрия“ – ООД:
Недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Пролеша, община Божурище, Софийска
област, ЕК АТТЕ 58606, а именно: поземлен
имот с начин на трайно ползване – нива, целият
с площ 2,999 дка, IV категория, в местността
Трояно, съставляващ имот № 002001 по плана за
земеразделяне, при граници на имота по скица:
имот № 002002, имот № 000004, имот № 002008
и имот № 000006, придобит с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 185, том II, peг.
№ 2476, дело № 358 от 8.11.2010 г.
1.2. При условията на евентуалност, в случай
че не бъде уважен искът за отнемане на имота от
„Патрия“ – ООД, на основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ се
претендира от Емануил Йорданов Гарвански и
Румяна Димитрова Гарванска сумата в размер
35 988 лв., представляваща 1/2 от продажната цена
на недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Пролеша, община Божурище, Софийска област,
ЕКАТТЕ 58606, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване – нива, целият с площ 2,999
дка, IV категория, в местността Трояно, съставля-

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ващ имот № 002001 по плана за земеразделяне,
при граници на имота по скица: имот № 002002,
имот № 000004, имот № 002008 и имот № 000006.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху това имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск чрез Софийския окръжен съд в
едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Делото
е насрочено за 5.02.2021 г. от 10,30 ч.
6533

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Горица 2019“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на
5.10.2020 г. в 15 ч. по седалището на сдружението – област Кюстендил, община Сaпарева баня, с.
Овчарци, ул. Хаджи Димитър № 8, при следния
дневен ред: 1. промени в устава; проект за решение – ОС приема предложените от УС промени
в устава; 2. приемане на отчета за дейността на
дружеството за 2019 г., както и годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се делегати.
6537
6. – Управителният съвет на сдружение „SOS
Детски селища България“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква тридесетото редовно общо
събрание на сдружението на 7.10.2020 г. в 13 ч.
в хотел „Форум“ с адрес – София 1612, бул. Цар
Борис III № 41, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на годишното общо събрание
2020 г.; 2. приемане на протокола от двадесет и
деветото общо събрание на сдружението (2019 г.);
3. приемане на годишния отчет за дейността на
сдружение „SOS Детски селища България“ за
2019 г., доклада от финансовия одит и заверения
от одиторите – „Мур България Одит“ – ЕООД,
годишен счетоводен отчет за 2019 г.; 4. избор на
независима одиторска фирма за извършване на
одита на сдружението за финансовата 2020 г.; 5.
приемане на бюджета на сдружението за 2020 г.
и основните насоки в дейността през 2020 г.;
6. промени в състава на общото събрание и на
управителния съвет на сдружение „SOS Детски
селища България“; 7. разни. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши
от 12 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15
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от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6558
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национален клуб за аниме и
манга накама“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.10.2020 г. в
16 ч. на адрес: София, ул. Гривица № 12, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет, председател и заместник-председател на
сдружението; 2. промяна на адреса и седалището
на сдружението; 3. промяна на името на сдружението; 4. приемане на нов устав на сдружението;
5. други.
6538
1. – Управителният съвет на сдружение
„ Асоциаци я за застра хователна сиг у рност“
(АЗС) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.10.2020 г. в 10 ч. в
офиса на сдружението на адрес: София, ул. Аксаков
№ 16, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния доклад и финансовия отчет на УС
за 2018 и 2019 г.; 2. избор на нов УС; 3. промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага за 11 ч. същия ден и ще се проведе независимо от броя на присъстващите. Материалите
за провеждане на събранието са на разположение
на членовете в офиса на АЗС всеки работен ден
от 9 до 16 ч.
6525
2. – Управителният съвет на Училищно настоятелство на ПГ за приложни изкуства – Смолян,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на настоятелството свиква общо събрание на 6.10.2020 г.
в 18 ч. на адрес: Смолян, ул. Коста Аврамиков
№ 2 (в сградата на ПГПИ), при следния дневен
ред: 1. обсъждане на процедура по ликвидация
на настоятелството; 2. приемане на първоначален
ликвидационен отчет и баланс; 3. назначаване на
ликвидатор. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред от 19 ч.
6507
Поправка. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прави следната поправка във връзка с допусната фактическа грешка в обявлението
за конкурси, обнародвано в ДВ, бр. 67 от 2020 г.,
стр. 55: конкурсът за професор по 1.3. Методика
на обучението по чужд език (Предучилищна и
начална училищна възраст) – един, да се чете:
„1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на обучението по чужд език – предучилищна и
начална училищна възраст) – един“.
6527
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