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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за създаване на Временна
комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“,
и проведената процедура за избор на
алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД
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Президент на Републиката
 Указ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен, на 3 юли 2022 г.

2

 Указ № 129 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област
Ловеч, на 3 юли 2022 г.

2

5

 Постановление № 87 от 13 май
2022 г. за изменение на Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г.

6

 Решение № 296 от 9 май 2022 г. за
приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа
програма и за дейността на Националния статистически институт
през 2021 година и за приемане на Националната статистическа програма
за 2022 година

6

Министерство
на здравеопазването

 Указ № 130 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, на
3 юли 2022 г.

2

 Указ № 131 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, на
3 юли 2022 г.

3

 Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април
2022 г. за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 56
 Договор № РД-НС-01-3-5 от 10 май
2022 г. за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г.
107

Министерски съвет
 Постановление № 83 от 13 май
2022 г. за одобряване на допълнителни
трансфери за Българската академия
на науките за 2022 г. чрез бюджета на
Министерството на образованието и
науката

 Постановление № 86 от 13 май
2022 г. за одобряване на допълнителни
разходи за 2022 г.

3

 Постановление № 84 от 13 май
2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите
за 2022 г.

3

 Постановление № 85 от 13 май
2022 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините
за 2022 г. за изплащане на стипендии

4

Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на цент
ралните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни
книжа и други лица, осъществяващи
дейности, свързани със сетълмента
на ценни книжа
116
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

7. Временната комисия се избира за срок
от 1 месец.

РЕШЕНИЕ

Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 11 май 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на
природния газ от ООО „Газпром Експорт“,
и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2956

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проверка
на обстоятелствата, довели до спиране на
природния газ от ООО „Газпром Експорт“,
и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД.
2 . Вр емен нат а ком иси я с е с ъ с т ои о т
14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Даниел Павлов Митов
Членове:
Радослав Стефанов Рибарски
Васил Стефанов Стефанов
Делян Александров Добрев
Станислав Димитров
Анастасов
Рамадан Байрам Аталай
Драгомир Велков Стойнев
Владимир Маринов Маринов
Иво Георгиев Атанасов
Снежанка Райчова Траянска
Владислав Панчев Панев
Ивайло Николаев Мирчев
Ангел Жеков Георгиев
Цончо Томов Ганев.
4. Временната комисия установява всички
факти и обстоятелства, свързани със спирането на газовите доставки от ООО „Газпром
Експорт“ и проведената процедура от „Булгаргаз“ – ЕАД, по осигуряване на алтернативни
доставки на природен газ.
5. Разглежда и анализира документите,
свързани с установяването на съдържанието,
страните и предмета на приетите и подписани
документи от страна на „Булгаргаз“ – ЕАД,
БЕХ – ЕАД, Министерството на енергетиката
и Министерския съвет относно спирането на
газовите доставки и избора на алтернативни
доставчици.
6. Временната комисия изготвя доклад за
резултатите от работата си и установените
факти и обстоятелства.

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 128
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Нова Загора, област Сливен, на
3 юли 2022 г.
Издаден в София на 12 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
2979

УКАЗ № 129
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Златна Панега, община Ябланица,
област Ловеч, на 3 юли 2022 г.
Издаден в София на 12 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
2980

УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца,
на 3 юли 2022 г.
Издаден в София на 12 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, ред 1.2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.

УКАЗ № 131

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, ред 1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
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На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна,
на 3 юли 2022 г.
Издаден в София на 12 май 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
2982

Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

2988

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
Българската академия на науките за 2022 г.
чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 20 000 000 лв. чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г. за Българската академия на науките
за увеличение на трудовите възнаграждения
на учените при изпълнение на индикатори за
научно и иновационно развитие, определени
в споразумение между Министерството на
образованието и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени
от учените в Българската академия на науките – по критерии, приети от нея.
(2) Средствата по ал. 1 да се предоставят,
както следва:
1. 18 000 000 лв. в срок до 10 дни след
влизането в сила на постановлението;
2. 2 000 000 лв. в срок до 31 юли 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. в размер до
35 000 000 лв. за изплащане на обезщетение
по постановени съдебни решения.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на околната среда и водите по „Политика
в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда“, бюджетна
програма „Управление на дейностите по изменение на климата“.
Чл. 3. Увеличава утвърдените с чл. 18, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. показатели за максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2022 г., и максима-
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ДЪРЖАВЕН

лен размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани за 2022 г.,
със 17 453 002 лв.
Чл. 4. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2989

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на стипендии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 352 585 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за изплащане
на стипендии за постигнати образователни
резултати от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване
на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение на
централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 2,
ал. 6, т. 1 и ал. 7 от Постановление № 328 на
Министерския съвет от 2017 г. за условията
и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12
от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
по общини
Община

Област

Средства за
стипендии
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

86 570

Гоце Делчев

Благоевград

16 075

Разлог

Благоевград

8 100

Бургас

Бургас

192 435

Варна

Варна

257 520

Велико Търново Велико Търново

71 665

Свищов

Велико Търново

6 175

Видин

Видин

10 350

Враца

Враца

15 475

Козлодуй

Враца

5 850

Габрово

Габрово

20 080

Добрич

Добрич

36 025

Кърджали

Кърджали

20 450

Кюстендил

Кюстендил

11 975
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Област

Средства за
стипендии
(в лв.)

Ловеч

Ловеч

41 195

Монтана

Монтана

10 725

Пазарджик

Пазарджик

53 350

Панагюрище

Пазарджик

7 650

Перник

Перник

26 075

Плевен

Плевен

74 945

Карлово

Пловдив

9 475

Пловдив

Пловдив

322 375

Разград

Разград

25 850

Русе

Русе

64 785

Силистра

Силистра

17 050

Сливен

Сливен

35 550

Смолян

Смолян

31 755

Столична

София-град

Казанлък

Стара Загора

12 925

Стара Загора

Стара Загора

88 345

Хасково

Хасково

39 050

Шумен

Шумен

33 150

Ямбол

Ямбол

11 850

ОБЩО

687 740

2 352 585
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2022 г. в размер 17 683 964 лв. за възстановяване на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията
над плащанията по бюджетите на държавните
училища, прилагащи делегиран бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 12 853 294 лв.;
2. по бюджета на Министерството на културата – 3 931 801 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 898 869 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ с 8 104 991 лв. и
бюджетна програма „Училищно образование“
с 4 748 303 лв., по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, 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 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
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 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с
бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 282, ал. 24, т. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на младежта и спорта
и на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32,
36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от
2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно
Класификатора на дипломатическите длъжности – приложение към чл. 42 от Закона за дипломатическата служба
Длъжностни
нива по КДД
А1
А2
А3
А4
Б1
Б2
Б3
В1
В2
В3
В4
В5
В6

2992

Наименование на длъжностните нива по КДД
Ръководна длъжност А1
Ръководни длъжности А2
Ръководни длъжности А3
Ръководни длъжности А4
Координационни длъжности Б1
Координационни длъжности Б2
Координационни длъжности Б3
Експертни длъжности В1
Експертни длъжности В2
Експертни длъжности В3
Експертни длъжности В4
Експертни длъжности В5
Експертни длъжности В6

Основни месечни заплати
минимална
максимална
1500
5400
1350
5000
1250
4800
1150
4200
1080
4000
1030
3850
1000
3800
950
3700
900
3500
850
3300
800
3200
750
3100
710
3000

“
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

РЕШЕНИЕ № 296
ОТ 9 МАЙ 2022 Г.

за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността
на Националния статистически институт през 2021 година и за приемане на Националната
статистическа програма за 2022 година
На основание на чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността
на Националния статистически институт през 2021 година.
2. Приема Националната статистическа програма за 2022 година.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА
ЗА 2022 ГОДИНА
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Министерство на икономиката

АМ

Агенция "Митници"

МИ

АЗ

Агенция по заетостта

МО

Министерство на отбраната

БВП

Брутен вътрешен продукт

МОН

Министерство на образованието и науката

БНД

Брутен национален доход

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ГДГРАО

Главна дирекция "Гражданска регистрация и
административно обслужване"

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

ДДС

Данък добавена стойност

МТС

Министерство на транспорта и съобщенията

ДМА

Дълготрайни материални активи

МФ

Министерство на финансите

ДНМА

Дълготрайни нематериални активи

НАП

Национална агенция за приходите

ДПРВД

Държавно предприятие "Ръководство на
въздушното движение"

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

Евростат

Статистическа служба на Европейския съюз

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

ЕИСПП

Единна информационна система за
противодействие на престъпността
Европейска комисия

НОИ

Национален осигурителен институт

НЦОЗА

Национален център по обществено здраве и
анализи

ЕСГРАОН

Единна система за гражданска регистрация и
административно обслужване на населението

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и
развитие

ЕСНС

Европейска система от национални сметки

ПРОДПРОМ

Номенклатура на промишлената продукция

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите
лица

РЗИ

Регионални здравни инспекции

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане

РСЕ

Регистър на статистическите единици

ИС

Информационна система

СЗО

Световна здравна организация

ИСБС
ИСБЦ

Информационна система "Бизнес статистика"
Информационна система "Бизнес цикли"

ТР
ХИПЦ

Търговски регистър
Хармонизиран индекс на потребителските цени

КОФОГ

Класификация на функциите на държавното
управление
Класификация на икономическите дейности-2008

SDMX

КИД-2008

Стандарт за обмен на статистически данни и
метаданни
Класификация на териториалните единици за
статистически цели

МВФ

Международен валутен фонд

МЗ

Министерство на здравеопазването

ЕК

NUTS
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ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за 2022 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на
Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на
базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2022 г. са свързани с
нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2022 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2022 са:
- Данни относно предотвратяване на незаконното влизане и пребиваване на гражданите на трети страни;
- Данни относно граждани на трети страни съгласно Регламент (ЕС) 2020/851;
- Изследване на бюджета на времето;
стр. 4
- Изследване на образованието и обучението за възрастни (AES) 2022;
- Закрити помещения за спорт в детските градини и училищата;
- Енергийни баланси - раздел "Доставка на енергия";
- Потребление на енергия в индустрията;
- Пазарни индикатори за електрическа енергия и природeн газ;
- Обмен на микроданни и метаданни с държавите членки на ЕС;
- Административно-териториално и териториално деление на Република България;
- Разработване на изследване за баланса на територията на страната по административно-териториални и териториални единици;
- Разработване на седмичен експериментален индекс на цени на домакински електроуреди, продавани онлайн;
- Изложба с инфографики "Преброяване 2021";
- Дигитални публикации и инфографики;
- Брой на постъпилите, одобрените и изплатените заявления от работодатели за компенсиране на работници и служители, за които е въведено спиране на дейността или
намалено работно време.
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Наблюдение на работната сила – допълнителен модул за 2022 г. „Професионални умения“;
- Статистическа инфраструктура по IESS за методологическа и техническа подготовка за провеждане на Изследването на образованието и обучението за възрастни (AES)
2022;
- Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022 модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022;
- Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – Получатели на помощи за безработица;
- Програма за европейски сравнения 2022 г.;
- Провеждане на сравнителен анализ на данни (огледални сравнения), целящ намаляване на асиметриите при събираните данни;
- Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво;
- Участие в Европейска олимпиада по статистика 2021/2022 г.
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят
резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на
сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет,
както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 18 от 04.03.2022 г., са определени 28 603 500 лв., от които 25 119 500 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за
2022 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 24 914 500 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 205 000
лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв. В бюджета на някои изследвания са включени разходи за външни изпълнители.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2022 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.
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І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2022 ГОДИНА

№

Тема на изследването/
дейността

2

1

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
1

Раждаемост

Брой и структури на новородените
деца на национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво и населени места.
Показатели за равнището на
раждаемостта на национално ниво,
статистически райони и области

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Задължително
Седмично,
първия работен
ден след
отчетната
седмица

Годишни данни:
Интернет;
Окончателни данни - Общи печатни и електронни
29.04.2022 г.
публикации;
Специализирана електронна
публикация: „Население и
демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

72800

72800

2

Смъртност

Брой и структури на умрелите лица Изчерпателно
на национално ниво, статистически Месечно и
райони, областно и общинско ниво и годишно
населени места. Показатели за
равнището на смъртността на
национално ниво, статистически
райони и области

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Задължително
Седмично,
първия работен
ден след
отчетната
седмица

Годишни данни:
Окончателни данни 29.04.2022 г.
Седмични данни
Тримесечни данни

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

74800

74800

3

Таблици за смъртност

Изчисляване на таблици за
Изчерпателно
смъртност общо за страната по пол Годишно
и местоживеене; по области и по пол

Статистически данни на
НСИ от ИС
"Демография"

Общи таблици 20.05.2022 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

19000

19000
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

4

Брачност и
бракоразводност

Изчерпателно
Брой сключени и прекратени
Месечно и
юридически бракове и
годишно
характеристики на лицата;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Задължително
Седмично,
първия работен
ден след
отчетната
седмица

Годишни данни:
Интернет;
Окончателни данни - Общи печатни и електронни
29.04.2022 г.
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

74800

74800

5

Вътрешна миграция

Брой и структура на мигриралите
лица между населените места на
страната; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво и населени места

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Задължително
Седмично,
първия работен
ден след
отчетната
седмица

Годишни данни:
Интернет;
Окончателни данни - Обща печатна и електронна
29.04.2022 г.
публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

44000

44000

6

Външна миграция

Оценка на размера и структурите на Изчерпателно
външномиграционните процеси;
за
национално ниво
административ
ните източници
Извадково
изследване на
ГКПП
Годишно

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ; МВР;
Държавна агенция за
бежанците;
НАП;
Анкетно изследване

Задължително за Окончателни данни
29.04.2022 г.
административни
източници до 15
число след
отчетната година
Доброволно за
лицата

26600

26600
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Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

БРОЙ 37

№

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

1

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Развитие на демографските процеси, Изчерпателно
Годишно
брой и структури на населението;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места.

7

Население, демографски
процеси и демографски
прогнози

8

Разрешения за пребиваване Брой издадени, подновени и отнети Изчерпателно
Годишно
на чужденци в Република разрешения за пребиваване по
основания
България (съгласно
Регламент (ЕС) 2020/851 на
Европейския Парламент и
на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) 862/2007
относно статистиката на
Общността за миграцията и
международната закрила,
чл. 6 от Регламент
862/2007, Директива
2009/50/EC и чл. 15 от
Директива 2011/98/ЕС)

Статистически данни на
НСИ от ИС
"Демография"

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Годишни данни:
Интернет;
Окончателни данни - Общи печатни и електронни
29.04.2022 г.
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Задължително до Окончателни данни
04.07.2022 г.
20 дни след
изтичане на
отчетната година.

Данни от МВР

С Т Р. 9

Интернет;
Въпросник за Евростат

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

79000

79000

7900

7900

стр. 8
Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

1

2

3

4

9

Данни относно
предотвратяване на
незаконното влизане и
пребиваване на гражданите
на трети страни, съгласно
Регламент (ЕС) 2020/851 за
изменение на Регламент
(EО) № 862/2007, чл. 5 от
Регламент (EО) № 862/2007
Данни относно връщанията,
съгласно Регламент (ЕС)
2020/851 за изменение на
Регламент (EО) №
862/2007, чл. 7 на
Регламент (EО) № 862/2007

№

Данни за граждани на трети страни, Изчерпателно
на които е отказан достъп на
територията на страната на
външната граница.
Данни гражданите на трети страни,
незаконно пребиваващи на
територията на страната съгласно
националното право в областта на
имиграцията.
Данни за броя на граждани на трети
страни, които са незаконно
пребиваващи на територията на
страната и са адресати на
административно или съдебно
решение или акт, в който се заявява
или декларира, че пребиваването им
е незаконно и с който се възлага
задължение за напускане на
територията на страната.
Данни за броя на гражданите на
трети страни, които в
действителност са напуснали
територията на страната, вследствие
на административно или съдебно
решение или акт.

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

5

6

Данни от МВР

Задължително до
1 месец след края
на референтния
период

стр. 9

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Въпросник за Евростат
Тримесечни данни
до 2 месеца след
изтичане на
тримесечието
Годишни данни
до 3 месеца след
изтичане на
референтната година

10000

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11
10000

С Т Р.

№

10

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

1

2

3

10

Данни относно граждани на
трети страни съгласно
Регламент (ЕС) 2020/851 за
изменение на Регламент
(ЕО) № 862/2007, чл. 4 от
Регламент 862/2007

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Изчерпателно
1. Данни за лица, подали молба за
международна закрила или в
процедура на международна
закрила, както и броя на подадените
за първи път, оттеглените молби и
последващите молби за
международна закрила; Данни за
кандидати за международна закрила
одобрени по ускорена процедура;
2. Данни за лица с
първоинстанционни решения за
отказ, отнемане или прекратяване на
международна закрила; Данни за
лица с първоинстанционни решения
за предоставяне на статут на
бежанец и на хуманитарен статут.
3. Данни за лица с окончателни
решения за отказ, отнемане или
прекратяване от/на предоставяне на
международна закрила.
Данни за презаселени лица.
Данни за лица с окончателни
решения за предоставяне на статут
на бежанец и на хуманитарен статут.
Статистика за молбите по реда на
Регламент Дъблин III, относно
входящи, изходящи запитвания и
дискреционни клаузи.
4. Данни за лица, които са подали
молба за международна закрила и
които са се възползвали от
материалните условия на приемане.

ВЕСТНИК
Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

6

Данни от ДАБ

Задължително до
45 дни след края
на референтния
период

БРОЙ 37
Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

1. Месечни данни до 2 Въпросник за Евростат
месеца след изтичане
на референтния
период

10000

Бюджет
(лева)

11
10000

2. Тримесечни данни
до 2 месеца след
изтичане на
тримесечието
3. Годишни данни
до 3 месеца след
изтичане на
референтната година

4. Годишни данни
до 6 месеца след
изтичане на
референтната година

стр. 10

№

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

1

2

11

Преброяване на
населението и жилищния
фонд в Република България
през 2021 година

Въвеждане, обработка и валидиране Изчерпателно
на данни от преброяването.
на 10 години
Подготовка на публикации.
Подготовка на данни за изпълнение
на Регламент 1799 на Комисията.
Подготовка и изграждане на
инфраструктура за CensusHub

Непосредствено от
Задължително
физическите лица чрез
преброителна карта или
чрез онлайн въвеждане
на информация.
Органите на публичната
власт, поддържащи
регистри и бази данни,
осигуряват безплатно на
НСИ необходимите за
целите на
преброяването
индивидуални данни и
метаданни за тях.
Юридически лица,
които предоставят
публични услуги на
основание на
нормативен акт и
поддържат регистри и
бази данни, осигуряват
безплатно на НСИ
необходимите за целите
на преброяването
индивидуални данни и
метаданни за тях.

Изследване на бюджета на
времето

Извадково на
Подготовка и провеждане на
10 години
наблюдение в домакинствата и
събиране на информация за
бюджета на времето от лицата на 10
и повече години.
Разработване на инструментариум.
Разработване на софтуер за CAPI за
картата на домакинството и
индивидуалния въпросник.
Обучение на анкетьори.

Непосредствено от
физическите лица чрез
CAPI за картата на
домакинството и
индивидуалния
въпросник и чрез PAPI
за изследване на
бюджета на времето

12

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7
Предварителна
оценка
06.01.2022 г.
Първи окончателни
данни
01.10.2022 г.

2023 г.
Доброволно
Анкетирането се
извършва
непрекъснато в
рамките на една
година на
ротационен
принцип
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Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Пресконференция;
Интернет
Пресконференция;
Интернет;
Печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

30000

30000

БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 1 1

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА
13

14

Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд

Наблюдение на работната
сила

№

1

2

555800

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

44400

44400

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана годишна
електронна публикация:
"Заетост и безработица годишни данни";
Дипляна "Наблюдение на
работната сила";
Прессъобщение;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

1638000

1638000

Окончателни данни - Интернет;
30.11.2022 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Годишни разходи на работодателите Изчерпателно
на четири
за труд и техните основни
години
компоненти; общ брой платени и
отработени часове от наетите на
пълно и непълно работно време,
структура на разходите за труд за
сметка на работодателите по видове;
национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

30.06.2022 г.

Извадково
Икономическа активност на
Текущо
населението на 15 и повече
навършени години (заети лица,
безработни лица, лица извън
работната сила) по пол, възраст,
образование и други
характеристики; национално ниво,
статистически райони

Персонално интервю на
лицата (на възраст 15 и
повече навършени
години), от
домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

Тримесечни данни:
IV тр. на 2021 г. 17.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 19.05.2022 г.;
II тр. - 18.08.2022 г.;
ІІІ тр. - 17.11.2022 г.
Годишни резултати за
2021 г. 17.03.2022 г.

Изчерпателно
Годишно

Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

стр. 12
Тема на изследването/
дейността

555800

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

Брой наети лица по класове
професии, пол и режим на работно
време; отработени дни и часове;
разходи за труд; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Извадково
Текущо
Модул 2021 Извадково
на 8 години

15

Наблюдение на работната
сила - статистическа
инфраструктура в
интегрираната европейска
социална статистика модул 2021 - проект на ЕК

Дейности свързани с внедряването в
Наблюдението на работната сила на
изменения, произтичащи от
Регламент на Европейския
Парламент и на Съвета за създаване
на обща рамка за европейските
статистически данни - подготовка и
тестване на нова анкетна карта,
програмно осигуряване, обучение на
анкетьори и експерти от ТСБ;
проучване възможността за
използване на административни
данни и обвързването им с данните
от Наблюдението на работната сила;
прекодиране на променливите;
модул 2021 - социалноикономически характеристики и
образователен произход на
мигрантите и техните преки
потомци; трудов статус на
мигрантите и основни пречки при
намиране на работа.

16

Наблюдение на работната
сила – допълнителен модул
за 2022 г. „Професионални
умения“ - проект на ЕК

Лица, на възраст 15 - 74 навършени Извадково
Еднократно
години, които работят.
Лица, на възраст 15 - 74 навършени
години, които нямат работа в
момента, но са напуснали работа
през последните 24 месеца.

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Персонално интервю на
лицата (на възраст 15 и
повече навършени
години), от
домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

30.09.2022 г.
Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

Доклад;
Микроданни за Евростат;

Персонално интервю с
лицата на възраст 15 74 навършени години,
които са работили през
наблюдавания период,
или не са работили, но
са напуснали работа
през последните 24
месеца, от
домакинствата,
включени в извадката,
чрез анкетна карта.

31.05.2023 г.
Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато в
рамките на
годината.

Доклад;
Микроданни за Евростат;
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Източник на финансиране

69794

628151

Бюджет
(лева)

11
697945

С Т Р.

№

1

12

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
17

Детски градини
(предучилищно
образование)

Брой записани деца, групи, персонал Изчерпателно
Годишно
в детските градини (детски
учителки, директори и друг
персонал); национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

Административни
данни от МОН

03.02.2022 г. за
Данни за 2022 г. административни 26.04.2023 г.
данни от МОН.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

42100

42100

18

Основно и средно
образование (начално,
прогимназиално и
гимназиално)

Брой записани ученици, новоприети, Изчерпателно
Годишно
завършили, паралелки, учащи по
специалности, персонал (учители,
директори, педагогически
специалисти и друг персонал);
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

Чрез формуляр на
електронен носител от
професионалните
колежи;
Административни
данни от МОН

Данни за 2022 г. Задължително
15.12.2022 г. за 26.04.2023 г.
професионалните
колежи;
03.02.2022 г. за
административни
данни от МОН.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

108700

108700

19

Висше образование
(степени "професионален
бакалавър", "бакалавър",
"магистър")

Брой записани студенти,
новоприети, завършили по пол,
възраст и специалности,
преподаватели по пол, възраст и
академична длъжност, персонал по
категории; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво.
Мобилност на студентите;
национално ниво

Задължително
Чрез електронен
07.12.2022 г.
формуляр от всички
държавни и частни
университети,
специализирани висши
училища и колежи
Административни
данни от МОН /
НАЦИД

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

44600

44600

Изчерпателно
Годишно

Данни за 2022 г. 26.04.2023 г.
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Изчерпателно
Годишно

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Данни за 2021 г. 26.04.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

26500

26500

Данни за 2021 г. Задължително
26.04.2022 г.
28.01.2022 г. за
образователните
институции;
15.02.2022 г. за
административни
данни от
НАПОО.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

29600

29600

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

15000

15000

Задължително
Чрез електронен
28.01.2022 г.
формуляр от всички
образователни
институции,
подготвящи докторанти
Административни
данни от МОН /
НАЦИД

20

Висше образование
(образователна и научна
степен "доктор")

Брой записани докторанти,
новоприети, завършили по
специалности/докторски програми,
пол и възраст; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво.
Мобилност на докторантите;
национално ниво

21

Професионално обучение в
Центровете за
професионално обучение
(ЦПО) и в
професионалните гимназии
и колежи

Изчерпателно
Обучение на лица на 16 и повече
Годишно
години за придобиване на
професионална квалификация записани курсисти и придобили
професионална квалификация по
пол, възраст и специалности, както и
всички квалификационни курсове за
възрастни по част от професията;
национално ниво

Чрез електронен
формуляр от
професионалните
гимназии и
професионалните
колежи, издаващи
свидетелства за
професионална
квалификация и
удостоверения за
професионално
обучение.
Административни
данни от Националната
агенция за
професионално
образование и обучение
(НАПОО) за дейността
на ЦПО.

22

Финансови таблици за
образованието

Изчерпателно
Разработка на таблици с данни за
Годишно
2019 г. по хармонизирана
методология на Евростат, ОИСР и
ЮНЕСКО; Изготвяне на метаданни;
национално ниво

Статистически данни на Задължително
12.09.2022 г.
НСИ;
Данни от
административни
източници - МФ и МОН
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№

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

1

2

23

Наблюдение на
продължаващото
професионално обучение на
заетите лица (CVTS6)

24

Изследване на
Изследване на участието на лицата
образованието и обучението на възраст 18-69 години в
за възрастни (AES) 2022
образование и обучение; участие в
културни събития; ползване на
чужди езици; характеристики на
образованието или обучението

25

Изчерпателно
Закрити помещения за
Брой физкултурни салони и брой
спорт в детските градини и плувни басейни по вид; национално Веднъж на три
училищата
ниво, статистически райони, области години
и общинско ниво.

26

Внедряване на новите изисквания за Еднократно
Статистическа
инфраструктура по IESS за изследването съгласно Регламент
методологическа и
(ЕС) 2019/1700. Разработване
техническа подготовка за
внедряване на електронен метод за
провеждане на
събиране на данни; оптимизиране на
Изследването на
методите за излъчване на извадка и
образованието и обучението претегляне на данните.
за възрастни (AES) 2022 проект на ЕК

№

Тема на изследването/
дейността

2

1

3

ВЕСТНИК

Описание на
изследването/дейността

3

Чрез формуляр на
електронен носител от
детските градини и
училищата

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

30.06.2022 г.

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

6400

6400

14.09.2023 г.
Доброволно.
Анкетирането се
извършва
ноември 2022 януари 2023

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

30000

30000

Данни за 2022 г. Задължително
15.12.2022 г. за 26.04.2023 г.
образователните
институции

Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

15000

15000

Задължително
Извадково
Предприятия;
Продължаващо професионално
май-юни 2021 г.
Еднократно на Анкетна карта
обучение, организирано от
(формуляр на хартиен
предприятия, фирми и организации 5 години
носител или онлайн
за техните служители
въвеждане на данните)

Извадково
Персонално интервю на
Еднократно на лицата (на възраст 186 години
69 навършени години),
от домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

С Т Р. 1 3

Доклад;
начало на проекта Микроданни от изследването
01.10.2021 г. за Евростат
завършване на
проекта - 01.06.2023 г.
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Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА
Задължително
Данни от
26.04.2022 г.
административен
източник - Национална
библиотека "Св. Св.
Кирил и Методий"

Данни за 2021 г. 27.06.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Книгоиздаване
и печат";
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

16400

16400

Чрез електронен
формуляр от всички
библиотеки с
библиотечен фонд над
200 хил. бр.

Задължително
22.02.2022 г.

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

10800

10800

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от всички
кина

Задължително
15.02.2022 г.

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

13800

13800

Вид и стойност (в лв.) на
произведените филми пълнометражни, късометражни и
среднометражни; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
българските филмови
продуценти и
Националния филмов
център

Задължително
22.03.2022 г.

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

11800

11800

Радиопредавания - по произход и
функция, обща продължителност,
приходи и разходи; национално
ниво и статистически райони

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
Българското
национално радио,
лицензираните и
регистрираните
радиооператори

Задължително
04.04.2022 г.

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

11800

11800

27

Изчерпателно
Издателска дейност - книги, Издадени книги и брошури и
Годишно
вестници и списания
продължаващи издания по
издателства, УДК (Универсална
десетична класификация),
предназначение, тип, годишен и
еднократен тираж; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

28

Библиотеки

Библиотечен фонд към 01.01. и
движение, читатели, библиотекари.
Приходи и разходи на
библиотеките; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Изчерпателно
Годишно

29

Кина

Капацитет (места), екрани, филми
по националност, брой филми,
прожекции, екранодни, зрители,
приходи от билети; национално
ниво и статистически райони

30

Филмово производство

31

Радиопрограмна дейност
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С Т Р.

№

14

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

1

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Изчерпателно
Годишно

32

Телевизионна програмна
дейност

Телевизионни предавания - по
произход и функция, приходи и
разходи; национално ниво и
статистически райони

33

Сценични изкуства

Брой сцени, места, представления, Изчерпателно
Годишно
посетители, постановки по
националност на автора;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво. Приходи и
разходи; брой рецитали, концерти;
национално ниво и статистически
райони

34

Музеи

Музейни фондове (движими
културни ценности). Персонал по
вид. Приходи и разходи.
Материално-техническа база.
Брой идентифицирани движими
културни ценности, собственост на
физически и юридически лица
Образователни програми и
публикации; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

Изчерпателно
Годишно

№

1

2

Описание на
изследването/дейността

3

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Задължително
04.04.2022 г.

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

11800

11800

Задължително
Чрез електронен
формуляр от театрите, 04.04.2022 г.
оперите, оперетите,
цирковете и
музикалните колективи

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

13200

13200

Задължително
22.02.2022 г.

Данни за 2021 г. 23.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Международен въпросник
(EGMUS);
Информационна услуга по
заявка

13200

13200

Чрез електронен
формуляр от
Българската
национална телевизия,
лицензираните и
регистрираните
телевизионни
оператори

Чрез електронен
формуляр от всички
открити за посещение
музеи

стр. 18
Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 37

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
17.10.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

22300

22300

Задължително
14.02.2022 г.лечебни и
здравни
заведения;
28.02.2022 г.- от
административните
източници

17.06.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

58400

58400

Задължително

29.12.2022 г.

Методологична разработка за
вътрешно ползване

14500

14500

Задължително
Чрез формуляр на
25.01.2022 г.
хартиен носител от
домовете за медикосоциални грижи за деца

06.04.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

15900

15900

35

Изчерпателно
Система на здравни сметки Статистическа система за
Годишно
класифициране на разходите за
здравеопазване по функции,
изпълнители и финансиращи
източници - сводна разработка по
хармонизирани класификации на
Евростат, ОИСР и СЗО; национално
ниво

Статистически данни на Задължително
22.02.2022 г.
НСИ;
Данни от
административни
източници - МЗ, НЗОК,
МФ

36

Изчерпателно
Лечебни заведения за
Видове заведения, леглови фонд,
Годишно
болнична и извънболнична персонал в заведенията и
помощ и здравни заведения практикуващи медицински
специалисти съгласно
методологията на Евростат и ОИСР;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

Чрез електронен
формуляр и формуляр
на хартиен носител от
всички лечебни и
здравни заведения;
Данни от
административни
източници - НЗОК и
други ведомства

37

Нефинансови показатели в
областта на статистика на
общественото
здравеопазване

Данни на НСИ и
административни
източници - МЗ,
НЦОЗА, НЗОК и др.

38

Домове за медико-социални Персонал, леглови фонд, настанени Изчерпателно
Годишно
грижи за деца
деца по възраст и статус,
заболявания на децата; национално
ниво

Проучване и анализ на
Еднократно
потенциалните източници на
информация. Методологическа
работа с цел подготовка за
изпълнение на задълженията на
страната по Регламент на Комисията
в тази област; национално ниво и
статистически райони за част от
показателите
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№

Тема на изследването/
дейността

2

1

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 1 5

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

39

Детски ясли

Персонал, места, обслужени деца;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез електронен
формуляр и формуляр 25.01.2022 г.
на хартиен носител от
самостоятелните детски
ясли и яслените групи в
детски градини

12.05.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

17700

17700

40

Умирания по причини и
смъртност по причини

Таблици за умиранията по причини Изчерпателно
Годишно
по пол и възрастови групи,
разработени съгласно
Международната класификация на
болестите (МКБ) 10-та ревизия;
национално ниво - за
мъртворажданията и национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво - за
умиранията. Смъртност по причини
на 100 хил. души от населението разработка по Европейски
хармонизиран списък на причините;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Задължително
Данни от
административни
източници - лечебни и
здравни заведения,
регионални здравни
инспекции, общински
администрации, както и
районните
администрации на
София, Пловдив и
Варна (първичен
документ - съобщение
за раждане в случаите
на мъртво раждане,
съобщение за смърт);
ГДГРАО в МРРБ
(електронен файл);
Данни от ИС
"Демография"

28.06.2022 г.

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

46100

46100
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ
41

Доходи, разходи и
потребление на
домакинствата

Извадково
Парични доходи и разходи на
Тримесечно
домакинствата; Общи доходи и
разходи на домакинствата;
Потребление на основни хранителни
продукти от домакинствата;
национално ниво и статистически
райони

42

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2022)

Подготовка и провеждане на
наблюдение на домакинствата и
лицата на 16 и повече години за
осигуряване на информация за
пресмятане на монетарни и
немонетарни показатели за бедност,
материални лишения и социално
изключване
Променливи за модул 2022

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

Персонално интервю и Доброволно
попълване на дневници
и ретроспективни
въпроси от
домакинствата,
попаднали в извадката

Данни за 2021 г. 18.04.2022 г.
Данни за:
ІV тр. на 2021 г. 15.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г.16.05.2022 г.;
II тр. на 2022 г. 16.08.2022 г.;
III тр.на 2022 г. 16.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
публикации: "Бюджети на
домакинствата в Република
България" и "Средни цени и
купени количества основни
хранителни и нехранителни
стоки от домакинствата";
Дипляна "Наблюдение на
домакинските бюджети";
Прессъобщения;
Въпросници на Евростат и
други международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2022 г.
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от
административни
регистри на НОИ и
НАП; използване на
данни от изследването
"Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд" на НСИ

Данни от
изследването,
проведено през 2022
г.- в края на м.април
2023 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
15.12.2023 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
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1270000

1270000

326600

326600

С Т Р.

№

1

16

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2021)

Обработка на данните и формиране
на целеви първостепенни
променливи. Изчисляване на
индикатори за бедност и социално
включване - национално ниво,
статистически райони и области.
Изготвяне на Междинен доклад за
качеството на данните от изследване
2021 г. Формиране на
лонгитудинален компонент и
изготвяне на финален доклад за
качеството

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2021 г.
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от
административни
регистри на НОИ, НАП
и АСП; използване на
данни от изследването
"Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд" на НСИ

Данни от
изследването,
проведено през 2021
г.- в края на м.април
2022 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
16.12.2022 г.

44

Статистика на доходите и Внедряване на новите изисквания за
условията на живот изследването съгласно Регламент
статистическа
(ЕС) 2019/1700. Внедряване на 3- и
инфраструктура в
6-годишни модули. Промени и
интегрираната европейска подобрения в процедурите по
социална статистика (IESS) - допълване на липсващи данни,
модул 2021 - проект на ЕК осигуряване на съответствие с
новите флагове според дефиницията
в Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/2242.

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Модул 2021

Персонално интервю с Доброволно
домакинства и лица на март - май 2021 г.
16 и повече навършени
години чрез анкетни
карти.

Микроданни от изследването
начало на проекта за Евростат
01.10.2020 г. завършване на
проекта - 01.04.2022 г.

45

Иновативни инструменти и
източници за изследвания
базирани на дневник наблюдение на
домакинските бюджети тестване и поддръжка проект на ЕК

Тестване на електронно приложение
(електронен дневник) за
изследването Наблюдение на
домакинските бюджети.
Извършване на методологически и
програмни допълнения към
приложението, тестване на
територията на страната.

Пилотно
тестване на
електронен
дневник със
612
домакинства от
цялата страна

Доброволно
Попълване на
електронен дневник с
ежедневните разходи и
текущи приходи

начало на проекта 05.04.2021 г. завършване на
проекта - 05.06.2023 г.

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

1

2

3

4

5

6

46

Доходи и условия на живот
(ILC) – Статистическа
инфраструктура по IESS –
SILC 2022 модул –
Събиране на годишни
данни за 2021 и 2022 проект на ЕК

Внедряване на нови променливи за
изследването SILC2022;
Събиране на допълнителни данни
относно социалното включване,
условията на живот и
благосъстоянието в изследването на
домакинските бюджети.

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Модул 2022.
Събиране на
годишни данни
за 2021 и 2022
г. в извадката
на
домакинските
бюджети

Персонално интервю с
домакинства и лица на
16 и повече навършени
години чрез анкетни
карти участващи в
Наблюдението
"Статистика на
доходите и условията
на живот (SILC2022).
Попълване на
допълнителни въпроси
от домакинствата,
попаднали в извадката
за Наблюдението на
домакинските бюджети

Доброволно.
За SILC2022 март - май 2022 г.
За Наблюдение
на домакинските
бюджети ежемесечно за
периода
октомври 2021 декември 2022 г.

47

Интегрирана статистика на
социалната защита
(ESSPROS) - основен
модул, модул за
получателите на пенсии и
модул за нетните социални
помощи и обезщетения

48

Данни за броя получатели на
Европейска система за
интегрирана статистика на помощи за безработица.
социалната защита
(ESSPROS) – Получатели
на помощи за безработица проект на ЕК

№

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

60000

47906

431155

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

начало на проекта
01.09.2021 г.,
завършване на
проекта март 2023 г.

Доклад;
Микроданни от изследването
за Евростат

20.09.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

31200

начало на проекта 01.01.2022 г.
завършване на
проекта - 31.10.2022 г.

Доклад до Евростат.
Данни за броя на
получателите на помощи за
безработица за Евростат.

15521

Бюджет
(лева)

11

60000

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

43
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Източник на финансиране

ЕК
(лева)

10

479061

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Приходи и разходи по схеми и
Изчерпателно
изплатени обезщетения по функции -Годишно
основен модул;
Данни за бенефициентите на пенсии
по схеми и функции - модул за
получателите на пенсии; национално
ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Данни от
16.03.2022 г.
административни
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОН, МЗ, МФ

Данни от
административни
източници - НОИ,
Агенция по заетостта.

Задължително
Март 2022 г.

стр. 23

31200

62084

77605

БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 1 7

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

19100

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

24000

24000

Хармонизиране на данните от
изследването "Престъпления,
обвиняеми и осъдени лица" и
данните от административен
източник ЕИСПП. Подготовка за
внедряване на системата и
използването на данните от
административен източник като
единствен.

Изчерпателно
Тримесечно

Данни на НСИ и
административен
източник ЕИСПП

30.12.2022 г.
Задължително
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

Брой и видове противообществени
прояви и престъпления, извършени
от малолетни и непълнолетни;
национално ниво, статистически
райони, областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез формуляр на
08.02.2022 г.
електронен носител,
попълван от местните
комисии за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните

51

Противообществени прояви
и престъпления на
малолетните и
непълнолетните

2

19100

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Престъпления и
осъдени лица";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Хармонизиране на данните
от изследването
"Престъпления, обвиняеми
и осъдени лица" и данните
от ЕИСПП

1

Подготовка за използването
на данните от
административен източник
като единствен.

Годишни данни за
Задължително
всеки месец до 25- 2021 г. - 15.07.2022 г.
то число за
формуляра на
хартиен носител,
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

50

Тема на изследването/
дейността

127400

Чрез формуляр на
хартиен носител,
попълван от органите
на досъдебното и
съдебното производство
- следствие,
прокуратура, МВР, МО,
съдилищата на
територията на страната
и данни от
административен
източник (ЕИСПП,
поддържана от
администрацията на
Главния прокурор)

Престъпления, обвиняеми и Данни за обвиняемите лица,
осъдени лица
престъпленията, завършили с
осъждане и осъдени лица с влезли в
сила присъди; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

№

127400

Изчерпателно
Месечно,
тримесечно и
годишно

49

Описание на
изследването/дейността

3

стр. 24

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Еднократно

26.04.2022 г.

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7
30.12.2022 г.

Данни на НСИ и
административни
източници Министерство на
правосъдието,
Министерство на
вътрешните работи,
Върховна касационна
прокуратура, Висш
съдебен съвет

52

Подготовка и поетапно
въвеждане в
статистическата практика
на страната на
Международната
класификация на
престъпленията за
статистически цели
(МКПСЦ) на
ООН/Евростат

Методологическа работа и
координация на процеса по
поетапно внедряване на МКПСЦ в
статистическата практика и
адаптиране на данните от
административни източници в
съответствие с изискванията на
Евростат.

53

Обезпечаване и
конфискация на средства и
облаги от престъпна
дейност (в изпълнение на
Директива 2014/42/ЕС).

Дейности, свързани с хармонизиране Изчерпателно. Данни и метаданни от Задължително.
Годишни данни за
на методологията, обхвата и
Годишно
МП, КПКОНПИ, ВСС, Съгласно срок,
2021 г.
организацията на цялостния процес
НАП.
определен от ЕК.
на събиране и обобщаване на
статистически данни и метаданни
на национално ниво в съответствие с
изискванията на Директива
2014/42/ЕС за обезпечаване и
конфискация на средства и облаги
от престъпна дейност в ЕС.
Събиране и обобщаване на данни и
допълнителна информация в
обхвата на показателите,
дефинирани в член 11 на
Директивата, на национално ниво.

54

Еднократно
Изследване на насилието, Изследване за разпространение на
основано на пол - проект на насилието сред жени на възраст
ЕК
между 18 и 74 години.
Чрез използването на
хармонизирани методология и
инструментариум ще се осигурят
надеждни, съпоставими и
представителни данни за насилието,
основано на пол.
Национално ниво.

Персонално интервю на Доброволно;
ноември 2021 жените на възраст
февруари 2022
между 18 и 74
навършени години от
домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта
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Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Поетапно изпълнение на
дейностите, включени в
националната пътна карта,
съдържаща основните етапи
и действия, които трябва да
се предприемат от
институциите в процеса на
прилагане на МКПСЦ в
статистическата практика на
страната и адаптиране на
данните от административни
източници.
Аналитичен документ за
съответствието в обхвата на
главите, разделите и
отделните категории
престъпления на МКПСЦ с
тези на действащия в
страната НК.

26100

26100

Въпросник на ЕК - данни на
национално ниво,
разпределени по източници
на информация и
показателите, дефинирани в
член 11 на Директива
2014/42/ЕС.

21200

21200

Предоставяне на
Интернет;
микроданни на
Микроданни за Евростат;
Евростат - 30.09.2022 Информационна услуга по
Предварителни данни -заявка
29.11.2022
Окончателни данни след процедура на
валидиране от
Евростат.

89662

358650

448312

С Т Р.

№

1

18

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
58400

58400

Окончателни данни за Интернет;
2020 г. - 28.01.2022 г. Обща печатна и електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

23400

23400

Тримесечни и
годишни
предварителни данни
за 2021 г. - ІV тр. на
2021 г. - 09.03.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 08.06.2022 г.;
ІІ тр. - 07.09.2022 г.;
ІІІ тр. - 07.12.2022 г.
Годишни данни за
2021 г. - 21.10.2022 г.

15900

15900

55

БВП - национално ниво

БВП по компоненти на
производствения метод съгласно
КИД - А10, метода на доходите;
метода на крайното използване;
национално ниво

Годишно

Данни на НСИ и данни Задължително
от административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Предварителни данни
за 2021 г. 09.03.2022 г.;
Ревизирани данни за
2021 г. 21.10.2022 г.

56

БВП - регионално ниво

БВП и БДС (КИД - А3) за
регионалните нива на NUTS

Годишно

Статистически данни на Задължително
НСИ - годишен отчет
на нефинансовите
предприятия

57

Производителност на
труда

БВП и БДС на един зает/отработен
час - равнище и индекси на
изменение по икономически
дейности (годишни ревизирани
данни съгласно КИД - ниво A3;
предварителни годишни и
тримесечни данни съгласно КИД ниво А3; национално ниво

Годишно
Тримесечно

Статистически данни на Задължително
НСИ -тримесечна и
годишна статистическа
и счетоводна
информация за
дейността на
производствените
единици

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3
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Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Интернет;
Общи електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Въпросник за Евростат

33100

33100

2019 г. - 30.12.2022 г. Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

92800

92800

Задължително
Данни на НСИ Обобщени данни от
балансите на единиците
по институционални
сектори;
Данни от
административни
източници: "Централен
депозитар" АД,
регистър Булстат, БНБ,
МФ, Фондова борса

Данни за 2021 г. 30.09.2022 г. срок за
Евростат;
28.10.2022 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

Интернет;
Въпросник за Евростат

73500

73500

Задължително
Данни на НСИ Домакински бюджети,
статистика на
продажбите на дребно;
Данни от
административен
източник:
Консолидирана
фискална програма
(МФ)

21.10.2022 г.

Таблици за вътрешно
ползване

15900

15900

58

Нефинансови сметки по
институционални сектори

Показатели и балансови позиции по Годишно
институционални сектори съгласно
ЕСС' 2010: (производство,
формиране на дохода,
разпределение и преразпределение
на дохода, използване на
разполагаемия доход, капитал,
съставяне на интегрирани таблици
за връзките между
институционалните сектори);
национално ниво

Задължително
Данни на НСИ Годишни статистически
и счетоводни отчети и
справки.
Данни от
административни
източници - МФ, БНБ,
Справка за начислен и
внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз (АМ)

59

Таблици "РесурсИзползване"

Годишно
Компоненти на производствената
сметка, сметка "формиране на
дохода" и крайното използване на
БВП; Разработване и балансиране на
таблиците. Размерност А64/P64.

Данни на НСИ;
Данни от
административни
източници - БНБ, МФ

60

Финансови сметки

Изчерпателно
Pазработване на годишни
Годишно
финансови национални сметки
(ФНС) за наличностите и
трансакциите, за преоценките и
другите изменения в активите и
пасивите по финансови инструменти
и институционални сектори за 2021
г. - консолидирани и
неконсолидирани; национално ниво

61

БВП по метода на крайното БВП по елементарни групи разходи Годишно
използване - детайлизирани на крайно използване групи разходи
детайлизирани групи разходи по
стандартна класификация на
разходите на домакинствата по
потребителско предназначение

Задължително
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Данни за 2020 г.21.10.2022 г.
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№

1

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 1 9

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ
62

БВП - национално ниво

БВП по компоненти на
производствения метод (КИД А10);
метода на доходите и метода на
крайното използване; национално
ниво

Тримесечно

Експресни оценки на БВП по
производствен метод /КИД А3/ и
метода на крайното използване

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Задължително
Тримесечни данни на
НСИ и от
административни
източнициКонсолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
наличностите и
начислените лихви по
привлечени депозити и
предоставени депозити
и кредити,
разпределени по
институционални
сектори и подсектори
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

ІV тр. на 2021 г. 09.03.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 08.06.2022 г.;
ІІ тр. на 2022 г. 07.09.2022 г.;
ІІІ тр. на 2022 г. 07.12.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Тримесечни данни на
НСИ и
административни
източници

ІV тр. на 2021 г. 17.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 18.05.2022 г.;
ІІ тр. на 2022 г. 17.08.2022 г.;
ІІІ тр. на 2022 г. 16.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
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Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

99900

99900

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

63

Нефинансови сметки по
институционални сектори

Нефинансови национални сметки за Тримесечно
сектори "Държавно управление" и
"Останал свят"; национално ниво

Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
наличностите и
начислените лихви по
привлечени депозити и
предоставени депозити
и кредити,
разпределени по
институционални
сектори и подсектори
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

III тр. на 2021 г. 07.01.2022 г.
ІV тр. на 2021 г. 21.04.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 07.07.2022 г.;
ІІ тр. - 21.10.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат

26700

26700

64

Заети лица и отработени
човекочасове

Заети лица, наети лица, самонаети
лица, отработени часове (КИД А10) като раздел в Националните
сметки; национално ниво

Тримесечно

Задължително
Данни на НСИ тримесечно наблюдение
на наетите лица,
отработеното време,
средствата за работна
заплата и други разходи
за труд; Наблюдение на
работната сила

ІV тр. на 2021 г. 09.03.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 08.06.2022 г.;
ІІ тр. на 2022 г. 07.09.2022 г.;
ІІІ тр. на 2022 г. 07.12.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

17800

17800
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С Т Р.

№

1

20

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА
Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Предварителни данни Интернет;
за 2021 г. - 21.04.2022 Въпросник за Евростат
г.
Актуализирани данни
за 2021 г. - 21.10.2022
г.

21700

21700

Нефинансови национални сметки за Тримесечно
сектор "Държавно управление";
национално ниво

Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

III тр. на 2021 г. 12.01.2022 г.
ІV тр. на 2021 г. 21.04.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 12.07.2022 г.;
ІІ тр. - 21.10.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат

26700

26700

Фискални данни за общо приходи и Месечно
общо разходи на подсекторите
"Централно държавно управление" и
"Социално-осигурителни фондове"

Данни от
административни
източници - отчет за
изпълнението на
консолидираната
фискална програма
(МФ); Дейност на
нефинансовите
предприятия

01.02.2022 г.;
02.03.2022 г.;
31.03.2022 г.;
29.04.2022 г.;
01.06.2022 г.;
30.06.2022 г.;
29.07.2022 г.;
31.08.2022 г.;
30.09.2022 г.;
03.11.2022 г.;
30.11.2022 г.;
05.01.2023 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат

20100

20100

65

Годишно
Нефинансови показатели за Разработване на нефинансови
сектор “Държавно
национални сметки за сектор
управление”
"Държавно управление"; национално
ниво

66

Основни
макроикономически
показатели за сектор
Държавно управление

67

Фискални данни за
подсектори "Централно
държавно управление" и
"Социално-осигурителни
фондове"

Задължително

стр. 30
№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Изчерпателно
Годишно

68

Нотификационни таблици
за дълга и дефицита на
сектор "Държавно
управление"

Разработване на таблици за
нотифициране на дълга и дефицита
на сектор "Държавно управление",
вкл. по подсектори; национално
ниво

69

Разходи на сектор
"Държавно управление" по
функции на
Класификацията на
функции на държавно
управление (КОФОГ)

Годишни данни за разходи на сектор Годишно
"Държавно управление" по
подсектори и функции на КОФОГ;
национално ниво

70

Данъци и социални
осигуровки за "Държавно
управление"

Разработване на годишна таблица за Годишно
данъците и социалните осигуровки
за "Държавно управление" за 2021 г.;
национално ниво

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Предварителни данни Интернет;
за 2021 г. - 31.03.2022 Въпросник за Евростат
г.; 26.04.2022 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ;
Актуализирани данни
за 2021 г. - 30.09.2022
г.;
21.10.2022 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ

25500

25500

Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Въпросник за Евростат;
Данни за 2021 г. Информационна услуга по
29.12.2022 г.
(съгласно програмата заявка
за предоставяне на
данни на Евростат)
Данни за 2020 г. 28.01.2022 г.
публикуване

21500

21500

Задължително
Данни от
административни
източници - НАП, МФ,
НОИ

Данни за 2021 г. 30.09.2022 г. срок за
Евростат;
28.10.2022 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

25500

25500

Данни от
административни
източници;
Баланси на единиците
по подсектори на
държавно управление,
Консолидирана
фискална програма
(МФ); Данни от БНБ;
Допълнителни
разработки на НСИ

Задължително

стр. 31

Интернет;
Въпросник за Евростат

БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

2

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

С Т Р. 2 1

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ
71

Брутен национален доход
(БНД) по пазарни цени

Годишно
Подготовка на БНД, БВП по
пазарни цени - производствен метод,
метод на крайното използване,
метод на доходите; национално ниво

Задължително
Данни на НСИ;
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

21.10.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Доклад

40900

40900

72

Средно претеглена ставка
на ДДС

Изчисление на средно претеглена
ставка на ДДС за целите на
собствените ресурси

Данни на НСИ;
Данни от
административни
източници - НАП

Задължително

27.07.2022 г.

Доклад и изчислителни
таблици

29700

29700

73

Индекси на
потребителските цени

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от магазини,
ателиета за услуги,
заведения за
обществено хранене;
фирми, които
предоставят стоки и
услуги с тарифни цени

Доброволно
Задължително за респондентите,
които
предоставят
стоки и услуги с
тарифни цени:
31.01.2022 г.;
24.02.2022 г.;
31.03.2022 г.;
28.04.2022 г.;
31.05.2022 г.;
30.06.2022 г.;
29.07.2022 г.;
29.08.2022 г.;
30.09.2022 г.;
31.10.2022 г.;
29.11.2022 г.;
29.12.2022 г.

18.01.2022 г.;
15.02.2022 г.;
15.03.2022 г.;
19.04.2022 г.;
17.05.2022 г.;
15.06.2022 г.;
15.07.2022 г.;
16.08.2022 г.;
14.09.2022 г.;
17.10.2022 г.;
15.11.2022 г.;
14.12.2022 г.
(Всички месечни
индекси се обявяват
по окончателни
данни, с изключение
на данните за месец
януари, които на
15.02.2022 г. се
обявяват като
предварителни, а на
15.03.2022 г. - като
окончателни)

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

1245000

1245000

Годишно

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ
Извадково
Индекс на потребителските цени
Месечно
(ИПЦ), хармонизиран индекс на
потребителските цени (ХИПЦ),
индекс на цените на малка по състав
кошница (ИЦМК)

стр. 32

№

Тема на изследването/
дейността

1

2

74

Статистика на цените на
жилища: Индекси на цените
на жилищата (ИЦЖ);
Индекси на цените на
жилищата, обитавани от
техните собственици
(ИЦЖОС); Показатели за
продажбите на жилищата
(ППЖ)

75

Източници и методи за
изчисляване на паритетите
на покупателната
способност

Описание на
изследването/дейността

3
Индекси на цените на жилищата
(ИЦЖ): Изменение на пазарните
цени на новите и съществуващите
жилища; национално ниво,
статистически зони, статистически
райони и шестте града с население
над 120 хил. жители

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Изчерпателно
Тримесечно

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Данни от
административен
източник - Имотен
регистър към Агенция
по вписванията

Задължително 28.01.2022 г.;
29.04.2022 г.;
29.07.2022 г.;
28.10.2022 г.

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

28.03.2022 г.;
24.06.2022 г.;
23.09.2022 г.;
29.12.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Изчерпателно
Индекси на цените на жилищата,
обитавани от техните собственици Извадково
Тримесечно
(ИЦЖОС):
- Изменение на цените на жилищата,
които са нови за сектор
"Домакинства";
- Изменение на цените на услугите,
свързани с придобиването на
жилищата - комисионна такса на
агенциите за недвижими имоти;
нотариални такси; общински данък
и такса към Агенция по
вписванията;
- Изменение на цените на услугите,
свързани със собствеността на
жилищата - застраховки, свързани с
жилището; основен ремонт и
поддържане на жилищата

Данни от
административен
източник - Имотен
регистър към Агенция
по вписванията;
Електронни формуляри
от агенции и фирми за
недвижими имоти,
застрахователи и
общински служби;
Данни на НСИ

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Изчерпателно
Показатели за продажбите на
Тримесечно
жилищата (ППЖ):
- Индекси на продажбите на
жилищата - брой продажби:
Изменение на броя на продажбите
на жилищата;
- Индекси на продажбите на
жилищата - обем на продажбите:
Изменение на обема на продажбите
на жилищата.

Данни от
административен
източник - Имотен
регистър към Агенция
по вписванията

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Текущо актуализиране на
източниците и методите за
изчисляване на паритетите на
покупателната способност

Текущо

Задължително

стр. 33

Източник на финансиране

Въпросник за Евростат

Бюджет
(лева)

11

398000

398000

58300

58300

С Т Р.

№

1

22

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Еднократно

76

Статистика на недвижимите Разработване на детайлни индекси
имоти - проект на ЕК
на цените на жилищата (по-ниски
нива от национално ниво) и
Показатели за търговските
недвижими имоти (цени и други
свързани показатели)

77

Програма за европейски
сравнения 2021 г. - проект
на ЕК

Събиране и предоставяне в Евростат Извадково
Годишно
на основна статистическа
информация за изчисляване на
паритети на покупателна
способност; национално ниво от
страните - членки на ЕС

Чрез формуляр на
хартиен носител от
търговски обекти,
дистрибутори,
вносители, търговски
представителства,
ателиета за услуги,
заведения за
обществено хранене,
фирми, предоставящи
стоки и услуги с
тарифни цени,
строителни и
инвеститорски фирми,
агенции за недвижими
имоти, МЗ, болници,
НЗОК; Статистически
данни на НСИ

Доброволно
Текущо

78

Програма за европейски
сравнения 2022 г. - проект
на ЕК

Събиране и предоставяне в Евростат Извадково
Годишно
на основна статистическа
информация за изчисляване на
паритети на покупателна
способност; национално ниво от
страните - членки на ЕС

Чрез формуляр на
хартиен носител от
търговски обекти,
дистрибутори,
вносители, търговски
представителства,
ателиета за услуги,
заведения за
обществено хранене,
фирми, предоставящи
стоки и услуги с
тарифни цени,
строителни и
инвеститорски фирми,
агенции за недвижими
имоти, МЗ, болници,
НЗОК; Статистически
данни на НСИ

Доброволно
Текущо

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

Данни за Евростат и доклад
начало на проекта 01.10.2020 г.
завършване на
проекта - 30.09.2022 г.

21129

190162

211291

начало на проекта 01.11.2020 г.
завършване на
проекта - 28.02.2022 г.

Данни за Евростат;
След официалното им
публикуване в изданията и
Интернет страницата на
Евростат и ОИСР, се
публикуват на Интернет и в
общи печатни и електронни
публикации на НСИ

51549

120280

171829

начало на проекта 01.11.2021 г.
завършване на
проекта - 28.02.2023 г.

Данни за Евростат;
След официалното им
публикуване в изданията и
Интернет страницата на
Евростат и ОИСР, се
публикуват на Интернет и в
общи печатни и електронни
публикации на НСИ
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
79

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, съставящи
показатели за 2021 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

1668000

1668000

80

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, несъставящи показатели за 2021 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител (за
лицата по чл. 51, ал. 1
от ЗДДФЛ, които към
момента на подаване на
ГОД и ГДД по чл. 50 от
ЗДДФЛ са с прекратена
регистрация или нямат
регистрация като
едноличен търговец)
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

563000

563000

81

Промишлени продукти в
натурално изражение - по
номенклатура ПРОДПРОМ
2021

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Годишен въпросник на ООН
и международни
организации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

153600

153600

Извадково
Производство и продажби на
промишлени продукти в натурално и Годишно
стойностно изражение през 2021 г.;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво
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№

Тема на изследването/
дейността

2

1

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 2 3

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

82

Продажби на едро и дребно Продажби на едро и дребно по
по групи стоки
основни групи стоки, по цени на
реализация; национално ниво

Изчерпателно
за нефинансови
предприятия,
съставящи
баланс;
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки

30.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

114700

114700

83

Търговски обекти за
продажби на дребно

Брой, търговска площ, вид, форма
на организация и стокова
специализация на обектите за
продажби на дребно; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно в
стопанисвани от тях
търговски обекти

30.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

88200

88200

84

Строителство

Приходи от строително-монтажни Изчерпателно
Годишно
работи - общо и по видове: ново
строителство и ремонт; строителство
на сгради и строителни
съоръжения; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
предприятията с
икономическа дейност
"Строителство"

30.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

34600

34600

85

Бизнес услуги

Оборот на предприятията,
предоставящи бизнес услуги по
видове продукти; национално ниво

Изчерпателно
по определен
критерий
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
предприятия с повече
от 19 заети лица, с
икономическа дейност
"Бизнес услуги"

Данни за 2020 г. 30.06.2022 г.

Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

103700

103700

86

Чуждестранни преки
инвестиции

Чуждестранни преки инвестиции в
нефинансовия сектор към 31.12.;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
предприятията от
нефинансовия сектор с
чуждестранно участие в
капитала

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

89000

89000
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

4

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Интернет;
Данни за Евростат ;
Информационна услуга по
заявка

14800

14800

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2022 г.
заявка

26100

26100

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
нефинансовите
предприятия

30.06.2023 г.

Годишно
Дейност на нефинансовите Консолидирани данни по
счетоводни показатели; национално
предприятия, които са
ниво
задължени да съставят
консолидирани финансови
отчети в съответствие с
действащото
законодателство

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.09.2022 г.
нефинансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство

88

Показатели по структурна
бизнес статистика за
нефинансовите
предприятия

89

Данни по структурни и счетоводни
показатели за нефинансовите
предприятия; национално ниво,
статистически райони

стр. 37

11
132000

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Разходи за придобиване на Разходи за придобиване на ДМА и Изчерпателно
Годишно
дълготрайни материални
придобити ДМА - общо, в това
активи
число: земя, сгради, строителни
съоръжения и конструкции, машини,
производствено оборудване и
апаратура, транспортни средства,
други; национално ниво и
статистически райони

Бюджет
(лева)

132000

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи,
пенсионноосигурителни дружества
и предприятия с
нестопанска цел

87

Източник на финансиране

С Т Р.

№

1

24

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

11

Данни и доклади,
начало на проекта предоставени на Евростат
01.12.2020 г.
завършване на
проекта - 01.05.2022 г.

63621

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
финансовите и
застрахователните
посредници

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2022 г.
заявка

30600

30600

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

30600

30600

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
пенсионните дружества
и фондове

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

20200

20200

90

Международния сорсинг и Разработване на основни показатели Еднократно
глобалните вериги
за международния сорсинг и
Извадково (над
стойности - проект на ЕК
глобалните вериги стойности
определен праг
на заетите
лица, съгласно
изискванията
на Евростат), за
нефинансовите
предприятия,
попадащи в
сектори от B до
N по КИД-2008

91

Дейност на финансовите и
застрахователните
посредници

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
финансовите и застрахователни
предприятия - посредници;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

92

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
застрахователните и
презастрахователни предприятия;
национално ниво

93

Дейност на пенсионните
дружества и фондове

Имущество, приходи и разходи на
пенсионните дружества и фондове;
национално ниво

Доброволно
Чрез формуляр на
05.2021 г. хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане 10.2021 г.
на данните от
предприятията

148428

Бюджет
(лева)

212049

ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

стр. 38
№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Срок

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

94

Дейност на
специализираните
инвестиционни
предприятия

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
специализираните инвестиционни
предприятия; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
специализираните
инвестиционни
предприятия

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации; Информационна
услуга по заявка

23000

23000

95

Дейност на търговските
банки

Имущество на търговските банки;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
търговските банки

31.08.2022 г.

Информационна услуга по
заявка

10800

10800

96

Дейност на предприятията с Имущество, приходи, разходи и
нестопанска цел
резултати от дейността на
предприятията с нестопанска цел;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
фондации, асоциации,
съюзи, сдружeния и др.

Предварителни данни
за 2021 г. - 31.08.2022
г.
Окончателни данни 30.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

199600

199600

97

Показатели по структурна
бизнес статистика за
видовете финансови
посредници

Данни по структурни и счетоводни
показатели за търговските банки,
застрахователните предприятия и
пенсионните фондове; национално
ниво

Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
30.06.2022 г.
на данните в ИСБС;
Данни от
административни
източници - БНБ

30.06.2023 г.

Интернет;
Данни за Евростат

19700

19700

98

Дейност на финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани финансови
отчети в съответствие с
действащото
законодателство

Годишно
Консолидирани данни по
счетоводни показатели за
застрахователите, специализираните
инвестиционни предприятия и
пенсионноосигурителните
дружества; национално ниво

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.09.2022 г.
финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство

Окончателни данни - Информационна услуга по
30.11.2022 г.
заявка

26200

26200
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3
Застрахователни премии и
обезщетения; национално ниво

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6
Задължително
до 30-то число
след отчетното
тримесечие

Изчерпателно
Тримесечно

Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Извадково
Месечно

Задължително
Чрез формуляри или
чрез онлайн въвеждане 20-то число на
на данните в ИСБЦ от отчетния месец
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

99

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

100

Цени на производител на
вътрешния и
международния пазар в
промишлеността

Изменение на цените на
производител на вътрешния и
международния пазар; национално
ниво

101

Основни промишлени
продукти в натурално
изражение (извадка от
ПРОДПРОМ 2022)

Извадково
Производство и продажби на
Месечно
вътрешния пазар на основни
промишлени продукти; национално,
статистически райони и областно
ниво

С Т Р. 2 5

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ІV тр. на 2021 г. 08.03.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 23.05.2022 г.;
ІІ тр. - 24.08.2022 г.;
ІІІ тр. - 23.11.2022 г.

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

30600

30600

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБЦ от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

Задължително
15-то число на
месеца, следващ
отчетния период

стр. 40
№

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

28.01.2022 г.;
28.02.2022 г.;
30.03.2022 г.;
29.04.2022 г.;
30.05.2022 г.;
30.06.2022 г.;
29.07.2022 г.;
30.08.2022 г.;
30.09.2022 г.;
28.10.2022 г.;
30.11.2022 г.;
30.12.2022 г.

Интернет;
ИНФОСТАТ;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

300400

300400

07.01.2022 г.;
08.02.2022 г.;
09.03.2022 г.;
07.04.2022 г.;
09.05.2022 г.;
07.06.2022 г.;
07.07.2022 г.;
08.08.2022 г.;
08.09.2022 г.;
07.10.2022 г.;
08.11.2022 г.;
07.12.2022 г.

Месечен въпросник на ООН
и международни
организации; Данни по
споразумения;
Информационна услуга по
заявка

413000

413000

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

1

2

102

Продажби в
промишлеността,
строителството, търговията
и услугите

Извадково
Продажби в промишлеността,
Месечно
строителството, търговията и
услугите, запаси в промишлеността,
отработено време в строителството;
национално ниво

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСБЦ от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

Задължително
18-то число на
месеца, следващ
отчетния месец

10.01.2022 г.;
10.02.2022 г.;
10.03.2022 г.;
08.04.2022 г.;
10.05.2022 г.;
10.06.2022 г.;
08.07.2022 г.;
10.08.2022 г.;
09.09.2022 г.;
10.10.2022 г.;
10.11.2022 г.;
09.12.2022 г.

Интернет;
ИНФОСТАТ;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

724000

724000

103

Заетост и разходи за труд

Средна работна заплата; брой наети Извадково
Тримесечно
лица; движение на персонала;
свободни работни места в края на
тримесечието; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБЦ от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

Задължително
17-то число след
отчетното
тримесечие

ІV тр. на 2021 г.14.02.2022 г.;
Предварителни данни
за 2021 г. 24.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г.13.05.2022 г.;
ІІ тр. - 12.08.2022 г.;
ІІІ тр. - 11.11.2022 г.

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

369800

369800

ІV тр. на 2021 г. 22.03.2022 г.;
І тр. на 2022 г.22.06.2022 г.;
ІІ тр. - 21.09.2022 г.;
ІІІ тр. - 21.12.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

IV тр. на 2021 г. 24.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 25.05.2022 г.;
II тр. - 24.08.2022 г.;
III тр. - 24.11.2022 г.

Информационна услуга по
заявка

369800

369800

Индекс на разходите за труд;
национално ниво

104

Извадково
Дейност на нефинансовите Приходи и разходи на
Тримесечно
предприятия
предприятията по видове,
материални запаси;
национално
ниво

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСБЦ от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие
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С Т Р.

№

26

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

1

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

9

10

107

Издадени разрешителни за Издадени разрешителни за строеж и Изчерпателно
строеж и започнато
започнато строителство на нови
Тримесечно
строителство
сгради: брой на разрешителните,
сградите и жилищата; разгъната
застроена площ; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

стр. 42
Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

108

Разходи за строителство

Изменение на разходите за сградно Тримесечно
строителство, за материали и за труд
при сградното строителство;
национално ниво

Статистически данни на
НСИ - тримесечна и
годишна статистическа
и счетоводна
информация за
дейността на
строителните
предприятия

109

Цени на производител на
основен ремонт и
подобрения на жилища и
жилищни сгради

Изменение на цените на
производител на извършен основен
ремонт и подобрения на жилища и
жилищни сгради; национално ниво

Извадково
Тримесечно

Чрез формуляри или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБЦ от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

110

Цени на производител в
услугите

Индекси на цените на производител Извадково
за товарен железопътен транспорт; Тримесечно
товарен автомобилен транспорт;
воден транспорт; въздушен
транспорт; услуги по складиране и
съхранение на товари; услуги по
обработка на товари; универсални
пощенски услуги; други пощенски и
куриерски услуги;
далекосъобщителни услуги; услуги в
областта на информационните
технологии; услуги по наемане и
предоставяне на работна сила;
услуги по почистване;
информационни услуги; дейности по
охрана и разследване; рекламна
дейност и проучване на пазари;
архитектурни и инженерни
дейности; технически изпитвания и
анализи; юридически, счетоводни и
консултантски дейности;
национално ниво

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСБЦ от
предприятията,
извършващи
транспортни,
съобщителни и други
бизнес услуги,
включени в извадките

7

11
369800

Информационна услуга по
заявка

29600

29600

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

40500

40500

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Бюджет
(лева)

369800

IV тр. на 2021 г. 04.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 05.05.2022 г.;
II тр. - 04.08.2022 г.;
III тр. - 04.11.2022 г.

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСБЦ от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки

3

8

Задължително
Чрез формуляр на
10 дни след
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане отчетния период
на данните в ИСБЦ от
общинските
администрации

Продажби на едро и дребно Продажби на едро и дребно по цени Извадково
на реализация;
Тримесечно
национално ниво

2

Форма на предоставяне

ІV тр. на 2021 г. 10.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 10.05.2022 г.;
ІІ тр. - 10.08.2022 г.;
ІІІ тр. - 10.11.2022 г.

106

1

7

ЕК
(лева)

Задължително
18-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
Чрез формуляр на
30 дни след
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане отчетното
на данните в ИСБЦ от тримесечие
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи, здравно
осигурителни и
пенсионноосигурителни дружества
и предприятия с
нестопанска цел

Описание на
изследването/дейността

Срок

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Разходи за придобиване на Разходи за придобиване на ДМА и Извадково
Тримесечно
дълготрайни материални
придобити ДМА - общо и в т.ч. за
активи
сгради и строителни съоръжения; за
машини, оборудване и транспортни
средства; национално ниво

Тема на изследването/
дейността

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

IV тр. на 2021 г. 24.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 25.05.2022 г.;
II тр. - 24.08.2022 г.;
III тр. - 24.11.2022 г.

105

№

БРОЙ 37

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ІV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г.26.05.2022 г.;
ІІ тр. - 26.08.2022 г.;
ІІІ тр. - 25.11.2022 г.

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

11200

11200

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 04.03.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 03.06.2022 г.;
II тр. - 02.09.2022 г.;
III тр. - 02.12.2022 г.

Въпросник за Евростат

45400

45400

Задължително
24-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 01.03.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 01.06.2022 г.;
II тр. - 01.09.2022 г.;
III тр. - 01.12.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

326100

326100
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БРОЙ 37

№

Тема на изследването/
дейността

2

1

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА
111

Месечно
Производство и доставки на Производство, внос, износ,
енергийни продукти
бункеровка, запаси и доставки на:
1. твърди изкопаеми горива,
2. нефт и нефтени продукти,
3. природен газ,
4. електрическа енергия; национално
ниво

112

Производство и продажби
на енергийни продукти

Изчерпателно
Производство и продажби на
енергийни продукти в количествено Годишно
и стойностно изражение;
национално ниво

113

Характеристики на
слънчевите панели

Вид, мощност и площ на слънчевите Изчерпателно
панели; национално ниво
Годишно

114

Цени на електрическата
енергия и природния газ за
битови и крайни небитови
клиенти

Средни цени на:
1. електрическа енергия,
2. природен газ;
общи и по компоненти, за
стандартни групи потребители;
национално ниво

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Задължително
60 дни след отчетния
10-то число след месец:
отчетния месец 28.01.2022 г.;
01.03.2022 г.;
01.04.2022 г.;
29.04.2022 г.;
30.05.2022 г.;
29.06.2022 г.;
29.07.2022 г.;
29.08.2022 г.;
29.09.2022 г.;
28.10.2022 г.;
29.11.2022 г.;
30.12.2022 г.
30.11.2022 г.
Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
нефинансовите
предприятия

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации

63200

63200

Данни за вътрешно ползване
и съставяне на Сметки за
физическите енергийни
потоци

19700

19700

15.06.2022 г.
Чрез формуляри на
електронен носител от
производителите и
търговците на слънчеви
панели

30.11.2022 г.

Данни за съставяне на
Енергийни баланси и Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

10000

10000

Чрез формуляри на
електронен носител от
доставчици на крайни
клиенти

30.03.2022 г.
30.09.2022 г.

Интернет;
Данни за Евростат

38200

38200

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Изчерпателно
Шестмесечно

Задължително
03.02.2022 г.
03.08.2022 г.
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Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Данни за 2020 г. 29.04.2022 г.

Интернет;
Данни за Евростат

16500

16500

30.11.2022 г.

Данни за съставяне на
Енергийни баланси и Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

10800

10800

Статистически данни на
НСИ

30.09.2022 г.

Данни за Евростат

18000

18000

Статистически данни на
НСИ

Предварителни данни Данни за Евростат
31.05.2022 г.

13200

13200

Задължително
31.03.2022 г.

30.11.2022 г.

Вложени горива, производство и
мощност на комбинирани
съоръжения, спестено гориво;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Задължително
15.06.2022 г.

Производство, внос, износ и
доставки на течни биогорива;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Задължително
29.04.2022 г.

Ресурси и използване на енергийни
Баланси на физическите
енергийни потоци съгласно продукти; национално ниво
Регламент (ЕС) № 691/2011
и Регламент 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета относно
икономическите сметки за
околната среда

Изчерпателно
Годишно

Енергийни баланси - раздел Производство, внос, износ,
"Доставка на енергия"
бункеровка, запаси и доставки на:
1. твърди изкопаеми горива,
2. нефт и нефтени продукти,
3. природен газ,
4. електрическа енергия,
5. топлинна енергия,
6. възобновяеми и биогорива;
национално ниво

Годишно

117

Производство на
електрическа енергия и
топлинна енергия

118

Комбинирани съоръжения
за електрическа енергия и
топлинна енергия

119

Доставки на течни
биогорива

120

121

11

19700

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Преобразуване на енергия по видове Изчерпателно
Годишно
процеси, производство и доставки
на:
1. твърди горива,
2. нефт и нефтени продукти;
национално ниво

10

19700

Вложени горива за производство на Изчерпателно
Годишно
електрическа енергия и топлинна
енергия, производство и мощност на
съоръженията; национално ниво

Баланс на
енергопреобразуващите
процеси

9

Данни за съставяне на
Енергийни баланси и Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

30.11.2022 г.

116

8

26000

Задължително
31.03.2022 г.

Изчерпателно
Годишно

Бюджет
(лева)

26000

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Крайно енергийно и неенергийно
потребление; национално ниво

ЕК
(лева)

52500

30.11.2022 г.

Потребление на горива и
енергия

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

52500

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2022 г.
нефинансовите
предприятия

115

Източник на финансиране
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Данни за вътрешно ползване
и съставяне на Енергийни
баланси, Общ енергиен
баланс и Сметки на
физическите енергийни
потоци
Данни за съставяне на
Енергийни баланси и Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

С Т Р.

№

1

28

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Енергийни
баланси";
Данни за Евростат,
национални и международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

58000

58000

Задължително
31.03.2022 г.

30.11.2022 г.

Данни за съставяне на
Енергийни баланси и Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

2500

2500

Задължително
31.05.2022 г.

30.11.2022 г.

Данни за съставяне на
Енергийни баланси и Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

25500

25500

31.01.2022 г.

Интернет;
Данни за Евростат

11800

11800

Данни за 2020 г. 29.04.2022 г.

Интернет;
Данни за Евростат

10800

10800

31.01.2022 г.
28.02.2022 г.
31.03.2022 г.
29.04.2022 г.
31.05.2022 г.
30.06.2022 г.
29.07.2022 г.
31.08.2022 г.
30.09.2022 г.
31.10.2022 г.
30.11.2022 г.
30.12.2022 г.

Данни за Евростат

10300

10300

Общ енергиен баланс

Изчерпателно
Раздели:
Годишно
1. Доставка на енергия
2. Преобразуване на енергия
3. Крайно потребление на енергийни
продукти; национално ниво

Статистически данни на
НСИ

123

Статистика на ядрената
енергия

Данни относно използването на
ядрена енергия за граждански цели

Чрез формуляр на
електронен носител

124

Доставки на електрическа
енергия, топлинна енергия,
природен газ, базови и
смазочни масла на крайни
потребители

Количества и фактурирана стойност, Годишно
групирани по четиризначен цифров
код на класа на икономическите
дейности на предприятията

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

125

Дял на възобновяемата
Дял на енергията от възобновяеми
енергия в брутното крайно източници общо за страната и за
потребление на енергия
секторите: електрическа енергия,
отопление и охлаждане, и
транспорт; национално ниво.

Годишно

Статистически данни на
НСИ

126

Районни отоплителни и
охладителни системи

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

127

Регистър за вноса на суров Данни по страни на произход на
нефт
вноса на суров нефт,
характеристики, цена и доставки в
страната

Месечно

Чрез формуляр на
Задължително
електронен носител от до 25-то число
вносители и доставчици след отчетния
месец

Производство, мощности и
характеристики на
разпределителните мрежи;
национално ниво.

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

30.11.2022 г.

122

Изчерпателно
Годишно
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

128

Потребление на енергия в
домакинствата

Годишно
Данни за крайното енергийно
потребление в домакинствата по
видове: за отопление, охлаждане,
затопляне на вода, готвене,
осветление и уреди, и други нужди;
национално ниво

Статистически данни на
НСИ

Данни за 2020 г. 31.03.2022 г.

Специализирана електронна
публикация: "Енергийни
баланси";
Данни за Евростат

5000

5000

129

Потребление на енергия в
индустрията

Потребление на енергия в сектор
Годишно
индустрия по код на икономическата
дейност; национално ниво

Статистически данни на
НСИ

Данни за 2020 г. 31.03.2022 г.

Специализирана електронна
публикация: "Енергийни
баланси";
Данни за Евростат

9800

9800

130

Пазарни индикатори за
електрическа енергия и
природeн газ

Статистически данни на
НСИ

Доброволно
докладване
Данни за 2020 г.
15.02.2022 г.

Данни за Евростат

5200

5200

131

Енергийна статистика:
подкрепа на Енергийния
съюз и допълнително
дезагрегиране на крайното
потребление на енергия проект на ЕК

Годишно
Електрическа енергия: данни за
производители (брой, пазарен дял и
нови/излезли от експлоатация
мощности) и търговци на дребно
(брой и пазарен дял).
Природен газ: данни за
производители или вносители (брой,
пазарен дял) и търговци до крайни
клиенти (брой и пазарен дял);
национално ниво
Еднократно
Данни за:
1. Дезагрегиране на крайното
потребление на енергия в
транспорта
2. Допълнително дезагрегиране на
данните за твърдите биогорива

Данни от статистически Задължително
начало на проекта изследвания на НСИ и съгласно графика 15.03.2021 г. административни данни
завършване на
проекта - 15.03.2024 г.
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1

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 2 9

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
132

Товарен автомобилен
транспорт

Превозени товари и извършена
работа - общо, по видове превози и
товари (според Единна
класификация на товарите в
транспорта); национално ниво,
статистически райони и областно
ниво; Транспортна дейност на
товарните автомобили според
общото тегло; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Извадково
Ежеседмично

133

Железопътен транспорт

Превозени товари и пътници и
извършена работа от железопътния
транспорт - общо и по видове
превози; национално ниво

Изчерпателно
Тримесечно

134

Пътнически автобусен
транспорт

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи

Задължително
IV тр. на 2021 г. седем дни след
25.02.2022 г.;
отчетния период Годишни данни за
2021 г. 15.03.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

318700

318700

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

16000

16000

27.05.2022 г. Годишни данни за
2021 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

48600

48600

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

Изчерпателно
Превозени товари и извършена
работа от железопътния транспорт Годишно
по видове товари според Единна
класификация на товарите в
транспорта; национално ниво;
Железопътни произшествия, убити и
ранени по вид на произшествието;
национално ниво

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 25.02.2022 г.
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи;
Чрез справка на
електронен носител от
Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"

Извадково
Превозени пътници и извършена
работа - общо и по видове превози; Тримесечно
годишни данни за автобусния парк,
пробега на автобусите и
поддържаните автобусни линии;
национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител от
лицензираните
превозвачи за вътрешен
и международен превоз
с автобуси, които са с
икономическа дейност
"Транспорт"

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие
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10
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135

Морски транспорт

Превозени товари и пътници и
извършена работа от морския
транспорт; годишни данни за
наличността, капацитета и
възрастовия състав на морските
кораби; национално ниво

Изчерпателно
Тримесечно

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията с
икономическа дейност
"Морски транспорт"

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

16000

16000

136

Речен транспорт

Изчерпателно
Превозени товари и пътници и
Тримесечно
извършена работа от речния
транспорт; годишни данни за
наличността, капацитета и
възрастовия състав на речните
плавателни съдове; национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията с
икономическа дейност
"Речен транспорт"

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

17800

17800

137

Градски електротранспорт

Изчерпателно
Превозени пътници и извършена
Тримесечно
работа, пробег; годишни данни за
наличността на тролейбуси и
мотриси за градския
електротранспорт - списъчен брой и
пътнически места; национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията за
градски
електротранспорт

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

14300

14300

138

Тръбопроводен транспорт

Изчерпателно
а) Магистрален
Тримесечно
нефтопродуктопровод
Транспортиран суров нефт и
нефтопродукти; товарен капацитет и
дължина на магистралния
нефтопродуктопровод; национално
ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации

10800

10800

б) Магистрален газопровод
Транспортиран газ от магистралния
газопровод по направления,
дължина на газопровода;
национално ниво

Електронен формуляр

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2021 г. 25.02.2022 г.;
I тр. на 2022 г. 27.05.2022 г.;
II тр. - 26.08.2022 г.;
III тр.- 25.11.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ
139

Пътувания на българи в
чужбина и посещения на
чужденци в България

Брой на пътуванията на български
граждани зад граница и
посещенията в страната на чужди
граждани - национално ниво

Месечно

Задължително
Пътуванията на
български граждани зад 20-то число след
граница и посещенията отчетния месец
на граждани от ЕСстатистически данни на
НСИ и на МВР
Посещенията в страната
на чужди граждани от
страни извън
Европейския съюз данни от
административен
източник - МВР

140

№

1

Преминаващи български и
чужди граждани през
граничните пунктове на Р
България

Тема на изследването/
дейността

2

Извадково
Пътувания на български и
Месечно
чуждестранни граждани,
външномиграционни потоци,
емигранти и имигранти по различни
демографски и икономически
характеристики; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

3

Места за настаняване

142

Туристически пътувания и Лични и професионални пътувания
разходи за туризъм на
на населението в страната и
населението
чужбина; национално ниво

143

Сателитни сметки за
туризма

стр. 50

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Материална база, пренощували лица Извадково,
и реализирани нощувки и приходи Месечно
от нощувки в местата за
настаняване; национално и
областно ниво

141

Персонално интервю на Доброволно
лицата, преминаващи
през граничните
пунктове на Р България

Извадково
Тримесечно

Годишно
Приложение на системата на
Сателитните сметки за туризма в
съответствие с препоръките на
Евростат и Световната Организация
по Туризъм (СОТ); национално ниво

Задължително
Чрез електронен и на
15-то число след
хартиен носител
отчетния месец
формуляр от хотели,
къмпинги, хижи и други
места за краткосрочно
настаняване с над 10
легла

Персонално интервю на
лицата на 15 и повече
години в
домакинствата,
включени в извадката,
чрез анкетна карта

Доброволно
IV тр. на 2021 г. 04-31.01.2022 г.
І тр. на 2022 г.01-29.04.2022 г.
ІІ тр. - 0129.07.2022 г.
ІІІ тр. 03-31.10.2022 г.

Статистически данни на Задължително
НСИ;
Данни от
административни
източници - БНБ,
Министерство на
туризма

стр. 51

Годишни данни за
2021 г. 15.02.2022 г.
Месечни данни за
2022 г.28.01.2022 г.;
28.02.2022 г.;
29.03.2022 г.;
29.04.2022 г.;
27.05.2022 г. ;
28.06.2022 г.;
27.07.2022 г.;
29.08.2022 г.;
29.09.2022 г.;
27.10.2022 г.;
29.11.2022 г.;
30.12.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

31200

31200

Годишни данни за
2021 г. 15.02.2022 г.
Месечни данни за
2022 г.28.01.2022 г.;
28.02.2022 г.;
29.03.2022 г.;
29.04.2022 г.;
27.05.2022 г. ;
28.06.2022 г.;
27.07.2022 г.;
29.08.2022 г.;
29.09.2022 г.;
27.10.2022 г.;
29.11.2022 г.;
30.12.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

240200

240200

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

79300

79300

Окончателни данни за Интернет;
2021 г. Общи печатни и електронни
31.03.2022 г.
публикации;
Предварителни данни -Прессъобщение;
Въпросник за международни
IV тр. на 2021 г. организации;
23.02.2022 г.;
Информационна услуга по
І тр. на 2022 г. заявка
27.05.2022 г.;
ІІ тр. на 2022 г.24.08.2022 г.;
ІІІ тр. на 2022 г.22.11.2022 г.

147700

147700

15000

15000

Годишни данни за
2021 г. 09.03.2022 г.;
Месечни данни за
2022 г.12.01.2022 г.;
10.02.2022 г.;
11.03.2022 г.;
12.04.2022 г.;
11.05.2022 г. ;
10.06.2022 г.;
12.07.2022 г.;
10.08.2022 г.;
12.09.2022 г.;
12.10.2022 г.;
10.11.2022 г.;
12.12.2022 г.

20.12.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации
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Тема на изследването/
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1

3
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на данни

4

5

6

С Т Р. 3 1

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР
144

Демография на
предприятията

Брой на активните, родените,
оцелелите и умрели предприятия;
разрези по правна форма и
икономически дейности;
национално ниво

Годишно

Данни от Регистъра на Задължително
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ;
Данни от
административен
източник - Персонален
регистър на
осигурените лица

Интернет;
29.06.2022 г. и
Прессъобщение;
31.08.2022 г. за
изпращане данните на Данни за Евростат
Евростат
29.07.2022 г. прессъобщение за
данните,
предоставени на ЕК
на 29.06.2022 г.

44600

44600

145

Регионална бизнес
демография

Брой на активните, родените,
Годишно
оцелелите и умрели предприятия;
разрези по икономически дейности и
големина на предприятието според
броя наети; регионално ниво

Данни от Регистъра на Задължително
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ
и данни от
административен
източник - Персонален
регистър на
осигурените лица

28.10.2022 г. за
Данни за Евростат
изпращане данните на
Евростат

39500

39500

146

Регистрации и банкрути

Брой на регистрираните и
банкрутиралите (в "ликвидация",
"несъстоятелност" или "в
производство по несъстоятелност")
правни единици; национално ниво

Тримесечно

Данни от
административен
източник - Търговски
регистър към Агенция
по вписванията

Задължително

Данни за Евростат
Данни за:
III тр. и ІV тр. на 2021
г. - 26.04.2022 г.;
I тр. и II тр. на 2022 г.
- 28.10.2022 г.

31600

31600

147

Статистика на фамилния
бизнес

Статистическо изследване на
фамилния бизнес в България.

Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС

Данни за 2021 г. 30.11.2022 г.

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

11800

11800

148

Месечно
Поддържане и
Методологична работа по
актуализация на Регистъра определяне и актуализация на
на статистическите единици единиците от вида "предприятие",
"местна единица" и "група
предприятия" в РСЕ. Изследване на
качеството и обхвата на бизнес
регистъра. Поддържане на
метаданни и обработка на данни от
административни регистри и
информационни системи с цел
актуализиране характеристиките на
единиците.

Чрез справка на хартиен Задължително
или електронен носител
за съответните видове
статистически единици
и данни от
административни
източници - Търговски
регистър, БУЛСТАТ,
Персонален регистър на
осигурените лица

30.12.2022 г.

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

91900

91900
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№

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

1

2

149

Подготовка и обмен на
данни за многонационални
групи предприятия с цел
актуализация на ЕвроГруп
регистъра (ЕГР) на
Евростат

Годишно
Предоставяне на съвкупност от
български правни единици, членове
на групи предприятия на
Европейско ниво. Идентифициране
на чуждите правни единици,
участващи в многонационални групи
предприятия на национално ниво.
Формиране на съвкупности от
единици, релации и данни за тях,
описващи групите предприятия в
РСЕ и изпращане за вписване в
ЕвроГруп регистъра на Евростат.

150

Обработка на данни от РСЕ
при формиране извадките
за статистическите
изследвания на
предприятията

Дефиниране на съвкупности и
обработка на данни от РСЕ при
формиране извадките за
статистическите изследвания на
предприятията

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Задължително
Регистър на
статистическите
единици (РСЕ) и
административни
източници - Търговски
регистър и БУЛСТАТ.

28.01.2022 г.
31.03.2022 г.
31.05.2022 г.
31.10.2022 г.
30.11.2022 г.

Данни за Евростат

42500

42500

Месечно

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ).

Задължително

30.12.2022 г.

Данни предоставяни на
отделите в НСИ - web услуга,
електронен носител

91900

91900

151

Обработка на данни от РСЕ Обработка на масиви от данни с цел Месечно
с цел изпълнение на
изпълнение на специфични заявки
специфични заявки
на вътрешни и външни потребители

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ)

Задължително

30.12.2022 г.

Информационна услуга по
заявка

91900

91900

152

Регионална бизнес
Обработка на регионални годишни
демография - проект на ЕК данни, отразяващи демографските
събития за предприятията

Регистър на
статистическите
единици

153

Изчерпателно
Търговия със стоки с трети Обем на изнесените и внесените
страни - Екстрастат
стоки за/от трети страни, общо и по Месечно
страни - партньори; национално
ниво

80400

80400

Еднократно

начало на проекта
Данни и доклади,
03.04.2020 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта 03.04.2023 г.

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Данни от АМ митнически
декларации, на
електронен носител и
на хартиен носител (при
аварийна процедура);
Статистически
формуляр за някои
специфични движения на електронен носител
от специализирани
търговски фирми.

40 дни след
Задължително
до 20-то число на референтния период
месеца и до 28-мо
число на месеца,
следващ
референтния
период
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Интернет;
Прессъобщение - месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ,
Министерство на
земеделието;
Информационна услуга по
заявка

С Т Р.

№

1

32

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Фирми над
прага за
наблюдение
Месечно

154

Вътресъюзна търговия със
стоки - Интрастат

Обем на изнесените и внесените
стоки за/от страните от ЕС, общо и
по страни - партньори; национално
ниво

155

Стокообмен на Р България

Обединена информация за
Месечно
извършените търговски операции с
трети страни и със страни членки на
ЕС; национално ниво

Данни от НАП Интрастат декларации,
изпращани по
електронен път,
подписани с
квалифициран
електронен подпис

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

7

70 дни след
Задължително
до 18-то и до 28- референтния период
мо число на
месеца, следващ
референтния
период

Източник на финансиране

Интернет;
Прессъобщение -месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ,
Министерство на
земеделието;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни -Интернет;
70 дни след
Прессъобщение - месечно;
референтния период Въпросник за Евростат и
международни организации
Информационна услуга по
заявка

Статистически данни на
НСИ - Обединени
файлове Екстрастат и
Интрастат

Годишно

Бюджет
(лева)

11

78200

78200

35200

35200

Окончателни данни - Интернет;
14.09.2022 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросници за
международни организации;
Бази данни на Евростат и
ООН;
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ,
Министерство на
земеделието.
Информационна услуга по
заявка

156

Индекси на цени на износа Изменение на цените на търгуваните Тримесечно
и вноса
стоки на външните пазари;
национално ниво

Статистически данни на
НСИ

95 дни след
референтния период

Интернет

15400

15400

157

Годишно
Външна търговия според
Обединяване на информацията за
бизнес характеристиките на търговските потоци с бизнес
предприятията
характеристиките на предприятията
(вид дейност съгласно раздела
или двузначното ниво на
статистическата класификация на
икономическите дейности (NACE) и
клас по размер на предприятието)

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия" и
данни от Бизнес
регистъра

Съгласно графика на
Евростат

Файлове с данни за Евростат

13500

13500

стр. 54

№

1

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

2

3

4

158

Качество на
външнотърговската
статистика

Подготовка на таблици за оценка на Еднократно
качеството според критериите на
Евростат

159

Статистически оценки на
липсващите
външнотърговски данни

Оценка на търговията под прага за
наблюдение и на неотговорилите
задължени лица за включване към
общия масив с данни

160

Прагове по Системата
Интрастат

161

Обмен на микроданни и
метаданни с държавите
членки на ЕС

162

Провеждане на сравнителен Анализ и сравнение на събрани
микроданни, получени от другите
анализ на данни
държави- членки.
(огледални сравнения),
целящ намаляване на
асиметриите при
събираните данни - проект
на ЕК

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

Статистически данни на
НСИ

Съгласно графика на
Евростат

Доклад за Евростат

11500

11500

Статистически данни на
НСИ

Агрегирани данни -40
дни след референтния
период, детайлни
данни - 70 дни след
референтния период

13500

13500

Еднократно
Определяне на праговете за
деклариране, праговете за
статистическа стойност и праг за
опростено деклариране на единични
сделки с ниска стойност по
системата Интрастат за 2023 г.

Статистически данни на
НСИ

19.10.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ,
Министерство на
земеделието.
Интернет;
Държавен вестник;
НАП

13500

13500

Обмен на микроданни от Интрастат Месечно
декларации за вътресъюзен износ и
от митнически декларации и
свързаните с тях метаданни

Данни от Интрастат и
митнически декларации
и данни на НСИ

6800

6800

Месечно

Еднократно в
рамките на 15
месеца

Данни на НСИ и
микроданни получени
от държави-членки.
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Файлове с данни и метаданни

Доклади предоставени на
начало на проекта Евростат.
01.03.2022 г.
завършване на
проекта - 31.05.2023 г.

БРОЙ 37

№

1

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 3 3

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
163

Икономически сметки за
селското стопанство

Ресурси и използване на
селскостопанската продукция;
наличност и движение на
селскостопанските животни;
разходи за селскостопанската
дейност; преработена
селскостопанска продукция;
национално ниво

Извадково;
Тримесечно

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр; от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

Задължително
25-то число след
отчетния период

164

Годишен отчет на
земеделските стопанства

Ресурси и използване на
селскостопанската продукция;
разходи за производство на някои
специфични култури; разпределение
и реализация на продуктите от
животновъдството, движение на
младите животни и животните за
угояване и продукцията от
отглеждането им, движение на
животните от основните стада;
разходи за междинно потребление и
основен капитал; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

Задължително
07.06.2022 г.

165

Продукция, междинно потребление Тримесечно,
Разработване на
и добавена стойност; национално
Годишно
тримесечни и годишни
ниво
данни за сметка
"Производство" за селското
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

Таблици с данни за
Нефинансовите национални
и регионални сметки

29.07.2022 г.

Данни от наблюдения
на НСИ

118600

118600

Информационна услуга по
заявка

44500

44500

Таблици с данни за
Нефинансовите национални
и регионални сметки

14800

14800
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изследването/дейността
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изследването/
дейността

2

3

4

166

Икономически сметки за
селското стопанство

Годишно
Изчисляване на сметките:
"Производство", "Формиране на
дохода", "Доход на предприятието"
и "Капитал" съгласно методологията
на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и
горското стопанство); национално
ниво

167

Цени на производител в
селското стопанство

Изчисляване на цени на
селскостопанските продукти и
животни на "изхода на земеделското
стопанство". Изчисляване на
индекси на селскостопанската
продукция; национално ниво

168

Цени на стоките и услугите Цени на стоките и услугите за
текущо потребление на "входа на
за текущо потребление в
земеделското стопанство":
селското стопанство
а) минерални торове;
б) фуражи;
в) препарати за растителна защита;
г) ветеринарномедицински
продукти;
д) посевен и посадъчен материал;

169

Индекс на стоките и
услугите с инвестиционно
предназначение в селското
стопанство. Общ индекс на
вложенията в селското
стопанство

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

5

6

Данни от наблюдения
на НСИ и
Министерство на
земеделието,
административни данни
от Министерство на
земеделието и ДФ
"Земеделие" Разплащателна агенция

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Бюджет
(лева)

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Втора оценка за 2021
г. - 10.02.2022 г.;
Окончателни данни за
2021 г. - 11.10.2022 г.;
Първа оценка за 2022
г. - 20.12.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение (за
окончателните данни за 2021
г. и за първата оценка за 2022
г.);
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

12800

12800

ЕК
(лева)

10

11

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр

Задължително
ІV тр. и годишни
10-то число след данни за 2021 г. отчетния период 15.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 13.05.2022 г.;
ІІ тр. - 12.08.2022 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2022 г. - 15.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации данни;
Информационна услуга по
заявка

118600

118600

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр;

ІV тр. и годишни
Задължително
10-то число след данни за 2021 г. отчетния период 15.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 13.05.2022 г.;
ІІ тр. - 12.08.2022 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2022 г. - 15.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

198200

198200

ІV тр. и годишни
данни за 2021 г. 15.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 13.05.2022 г.;
ІІ тр. - 12.08.2022 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2022 г. - 15.11.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

1000

1000

Изчисляване на индекс на цените на Тримесечно,
Годишно
стоките и услугите за текущо
потребление в селското стопанство;
национално ниво

Данни от наблюдения
на НСИ

Изчисляване на индекс на цените на Тримесечно,
стоките и услугите с инвестиционно Годишно
предназначение в селското
стопанство и общ индекс на
вложенията в селското стопанство;
национално ниво

Данни от наблюдения
на НСИ
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С Т Р.

№

1

34

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

Годишно
Изчисляване на сметките:
"Производство", "Формиране на
дохода", "Доход на предприятието"
и "Капитал" съгласно методологията
на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и
горското стопанство); ниво
статистически райони

170

Регионални икономически
сметки за селското
стопанство

171

Цени на земеделската земя Средни цени на сделките със
и рентата в селското
земеделска земя и на сключените
стопанство
договори за аренда/наем на
земеделска земя, по категории на
трайно използване на земята,
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

172

Продукция, междинно потребление Тримесечно,
Разработване на
и добавена стойност в горското
Годишно
тримесечни и годишни
стопанство; национално ниво
данни за сметка
"Производство" за горското
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

173

Годишен отчет на
предприятия, извършващи
горскостопанска дейност

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

1500

1500

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

34600

34600

Таблици с данни за
Нефинансовите национални
и регионални сметки

4000

4000

31600

31600

Данни от наблюдения
на НСИ и
Министерство на
земеделието,
административни данни
от Министерство на
земеделието и ДФ
"Земеделие" Разплащателна агенция

Окончателни данни за Интернет;
2020 г. - 11.10.2022 г. Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Задължително
Чрез електронен (off29.04.2022 г.
line) от земеделските
стопанства, водещи
счетоводство,
дружества инвестиращи
в операции със
земеделска земя и
агенции за недвижими
имоти

22.06.2022 г.

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Ресурси и използване на продуктите Изчерпателно
Годишно
от горското стопанство и
дърводобива в натура и стойност,
услуги, свързани с горското
стопанство и дърводобива, разходи
за извършената горскостопанска
дейност, потребление на основен
капитал; вложен труд за
горскостопанска дейност;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАГ

Задължително
17.05.2022 г.

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

30.06.2022 г.

Информационна услуга по
заявка
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

174

Икономически сметки за
горското стопанство

Годишно
Изчисляване на данни за
Европейските сметки за горите:
сметки "Производство", "Формиране
на дохода" и "Доход на
предприятието"; национално ниво

175

Цени на производител в
горското стопанство

Изчисляване на цени на продуктите
от дърводобива и на индекси на
цените на производител в горското
стопанство; национално ниво

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАГ

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

Окончателни данни за Въпросник на Евростат;
2020 г. - 29.07.2022 г. - Информационна услуга по
заявка
първа дата за
изпращане на данни

3500

3500

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

41500

41500

6000

6000

Задължително
ІV тр. и годишни
15-то число след данни за 2021 г. отчетния период 18.02.2022 г.;
І тр. на 2022 г. 18.05.2022 г.;
ІІ тр. - 18.08.2022 г.;
ІІІ тр. - 18.11.2022 г.

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

Източник на финансиране

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА НА РИБНОТО СТОПАНСТВО
176

Продукция, междинно потребление Тримесечно;
Разработване на
и добавена стойност от рибното
Годишно
тримесечни и годишни
стопанство; национално ниво
данни за сметка
"Производство" за рибното
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАРА

стр. 59

Таблици с данни за
Нефинансовите национални
и регионални сметки

БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

2

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

С Т Р. 3 5

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ
Доброволно
05-21.01.2022 г.;
06-21.04.2022 г.;
06-22.07.2022 г.;
05-21.10.2022 г.

177

Наблюдение на
потребителите

Извадково
Краткосрочни икономически
Тримесечно
показатели за финансовото
състояние на домакинствата, общата
икономическа ситуация в страната,
инфлацията, безработицата и други;
национално ниво

Чрез персонално
интервю на лицата на
възраст 16 и повече
години чрез анкетна
карта на хартиен
носител

178

Наблюдение на бизнес
тенденциите в
промишлеността,
строителството, търговията
и услугите финансирано от ЕК и НСИ,
съгласно специфично
споразумение за субсидия

Бизнес тенденции в предприятия от Извадково
Месечно
промишлеността, строителството,
търговията и сектора на услугите;
национално ниво

Задължително
Чрез WEB базирано
приложение и формуляр 01-15-то число на
на хартиен носител от месеца
промишлените,
строителните,
търговските и
предприятията от
сектора на услугите

179

Ключови показатели за
България

Основни икономически и финансови Тримесечно
показатели за България

180

Текущо поддържане на
статистическа база и
информационна система за
мониторинг на национални,
европейски и
международни стратегии и
програми (ИС
МОНИТОРСТАТ)

Основни статистически показатели
за регулярно наблюдение и оценка
на изпълнението на национални,
европейски и международни
стратегии и програми

04.02.2022 г.;
09.05.2022 г.;
05.08.2022 г.;
04.11.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

147300

28.01.2022 г.;
28.02.2022 г.;
29.03.2022 г.;
29.04.2022 г.;
30.05.2022 г.;
29.06.2022 г.;
28.07.2022 г.;
29.08.2022 г.;
29.09.2022 г.;
28.10.2022 г.;
29.11.2022 г.;
30.12.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

92486

147300

88510

180996

ТЕМА 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Текущо

Интернет;
Прессъобщение

Статистически данни на
НСИ; БНБ

04.04.2022 г.;
04.07.2022 г.;
03.10.2022 г.;
30.12.2022 г.

Статистически данни на Задължително
НСИ; други
административни
източници

30.12.2022 г. - Текущо Интернет
в съответствие със
сроковете на
статистическите
изследвания

13200

13200

63700

63700
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Срок

181

Стратегията Европа 2020

Основни показатели по стратегията Еднократно
Европа 2020

Статистически данни на
НСИ; други източници

краен срок 30.12.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение

182

Докладване на данни
(показатели) по Рамката за
намаляване на бедствия
Сендай 2015-2030 г.

Докладване на базови статистически Годишно
данни (показатели), необходими за
изчислението на индикаторите по
Рамката за намаляване на бедствия
Сендай 2015 -2030 г.

Статистически
изследвания на НСИ;
БНБ

краен срок 31.08.2022 г.

183

Емисии в атмосферата

Емисии на вредни вещества в
атмосферата, изчислени въз основа
на данните за потребените горива,
някои суровини и произведената
продукция и административни
данни. Национално ниво.
Окончателни данни за 2020 г.

Изчерпателно
изследване и
административ
ни данни
Годишно

Задължително
Стопански субекти, в
08.07.2022 г.
състава на дейността,
на които влизат
процеси за
производство на
електроенергия и на
друга продукция, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда", и
административни данни

184

Отпадъци от
икономическата дейност

Количества образувани, обезвредени
и оползотворени отпадъци.
Национално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.

Комбинирано
изследване
(изчерпателно
и извадково)
Годишно

Стопански субекти, при Задължително
чиято дейност се
08.07.2022 г.
образуват,
оползотворяват,
обезвреждат, събират
или разкомплектоват
отпадъци, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда", и
административни данни

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

8000

8000

Въвеждане в платформа за
докладване на ООН

63700

63700

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

77000

77000

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка
Данни за Евростат

72300

72300

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
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С Т Р.

№

36

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

1

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

185

Битови и строителни
отпадъци

Количество образувани и третирани Изчерпателно
Годишно
битови отпадъци; инсталации за
дейности с отпадъци. Обслужвано
население и населени места от
системите за организирано
сметосъбиране. Национално и
регионално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.

Задължително
Всички общини в
15.04.2022 г.
страната, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда" и
административни данни

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

44600

44600

186

Ведомствени наблюдения

Шумови нива; Защитени територии Изчерпателно
и зони от Националната екологична Годишно
мрежа. Национално ниво.
Окончателни данни за 2020 г.

МОСВ; НЦОЗА, чрез
електронен формуляр

Задължително
13.04.2022 г.

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

11300

11300

187

Разходи за опазване и
Разходи за опазване и
възстановяване на околната възстановяване на околната среда среда
разходи за придобиване и
поддържане на ДМА и ДНМА с
екологично предназначение и
извършени мероприятия.
Национално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.

Комбинирано
(изчерпателно
и извадково)
Годишно

Задължително
Стопански субекти,
изразходвали средства 08.07.2022 г.
за ново строителство,
реконструкция,
поддържане и
експлоатация на
дълготрайни
материални и
нематериални активи, и
мероприятия за
околната среда, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

59600

59600

188

Дълготрайни материални
активи с екологично
предназначение

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Стопански субекти,
08.07.2022 г.
имащи налични или
придобити през
годината ДМА с
екологично
предназначение, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

33200

33200

Наличност и движение на ДМА с
екологично предназначение.
Национално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.
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1
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2
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6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

189

Водопотребление

Водопотребление и водоползване по Изучаване на
основния масив
цели, източници и вид
Годишно
водоснабдяване, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води,
пречиствателни станции.
Национално ниво, статистически
райони и райони за басейново
управление на водите. Окончателни
данни за 2020 г.

Задължително
Стопански субекти,
30.05.2022 г.
ползващи над 36 хил.
куб. м вода/год., и над
20 хил. куб. м вода/год.
за напояване на
земеделски площи,
животновъдство и
промишлени цели (вкл.
охлаждане), чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

190

Водоползване за
производство на
хидроенергия
(ВЕЦ/ПАВЕЦ)

Преработена вода за производство Изчерпателно
на хидроенергия по водоизточници Годишно
(речни, язовирни). Национално
ниво. Окончателни данни за 2020 г.

Чрез информационна
Задължително
система "Статистика на 20.04.2022 г.
околната среда"

191

Изчерпателно
Обществено
Обществено водоснабдяване,
Годишно
водоснабдяване,
канализация и пречистване:
канализация и пречистване събиране, пречистване и доставяне
на вода, загуби на вода, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води от
населените места, пречиствателни
станции за питейни води и
отпадъчни води; канализационна и
водопроводна мрежа; водни услуги
за населението. Национално и
регионално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.

192

Водоснабдяване чрез
напоителни системи

193

Приходи и разходи за
битови отпадъци и разходи
за водоснабдителна
инфраструктура

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка;
Данни за Евростат доброволен въпросник

Бюджет
(лева)

11

44200

44200

15.02.2022 г.

5700

5700

ВиК оператори и други, Задължително
извършващи услуги по 20.05.2022 г.
водоснабдяване,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчните води от
населените места, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

23000

23000

Водоснабдяване чрез напоителни
Изчерпателно
системи: водовземане по източници, Годишно
доставяне на вода, загуби на вода.
Национално и регионално ниво.
Приходи от данъци и такси и
извършени разходи за битови
отпадъци. Окончателни данни за
2020 г.

Задължително
Стопански субекти,
извършващи услуги по 20.04.2022 г.
водоснабдяване чрез
хидромелиоративни
системи, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

5700

5700

Данъчни приходи и такси за услуги Изчерпателно
по управление на битови отпадъци; Годишно
разходи за придобиване и
поддържане на ДМА за
водоснабдителна инфраструктура.
Национално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.

Задължително
Общински
08.07.2022 г.
администрации, чрез
информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

7000

7000
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Интернет;
Информационна услуга по
заявка
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С Т Р. 3 7

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

194

Данъци и такси

Данъци и такси за превозни
средства, за замърсяване, за
ползване на ресурси и други.
Национално ниво.

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

Данни за съставяне на сметки
за екологичните данъци и
такси

75500

75500

195

Справка за субсидиите за
околната среда

Изчерпателно
Общо изразходвани средства за
Годишно
опазване на околната среда
(инвестиции и текущи), получени от
субсидии и други източници.
Национално ниво.

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс и
бюджетни предприятия,
изразходвали средства
за околната среда,
получени от субсидии и
други източници

Данни за съставяне на сметки
за субсидиите и трансферите
за околната среда

57000

57000

196

Пуснати на пазара опаковки Пуснати на пазара опаковки от
производители и вносители.
Национално ниво. Окончателни
данни за 2020 г.

Изчерпателно
Годишно

Стопански субект, при Задължително
чиято дейност се пускат 08.07.2022 г.
на пазара опаковки,
чрез информационна
система "Статистика на
околната среда"

Интернет;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

57500

57500

15.02.2022 г.
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Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
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(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

197

Наблюдение на подземните Подземни запаси на страната по вид Изчерпателно
запаси
на запаса. Национално ниво.
Годишно
Окончателни данни за 2020 г.

Стопанските субекти, Задължително
08.07.2022 г.
осъществяващи
добивна дейност и от
притежатели на
концесии за добив на
подземни богатства,
чрез информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

17000

17000

198

Екологични стоки и услуги Приходи, добавена стойност, износ
и заети по групи икономически
сектори. Национално ниво.
Окончателни данни за 2020 г.

Комбинирано
(изчерпателно
и извадково)
Годишно

Задължително
Стопански субекти,
произвеждащи стоки и 08.07.2022 г.
услуги за опазване на
околната среда или
управление на
природните ресурси,
чрез информационна
система "Статистика на
околната среда"

15.02.2022 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка

108700

108700

199

Икономически сметки за
околната среда
Регламент № 691/2011 и
Регламент № 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета относно
икономическите сметки за
околната среда

Сметки за емисиите във въздуха;
Сметки за материалните потоци в
икономиката;
Сметки за екологичните данъци и
такси;
Сметки за разходите за опазване на
околната среда;
Сметки за сектора на екологичните
стоки и услуги.

Годишно

Статистически данни на
НСИ;
Данни от
административни
източници

15.02.2022 г.

Интернет;
Статистически годишник;
България 2022 - брошура;
Статистически справочник;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда
2020";
Информационна услуга по
заявка;
Въпросници на Евростат данни и доклади за качество

50900

50900

200

Сметки за субсидиите и
трансферите за околната
среда (като част от
икономическите сметки за
околната среда)

Годишно
Безвъзмездни плащания от
държавата и международни
институции за опазване на околната
среда.

Статистически данни на
НСИ;
Данни от
административни
източници

Доброволно
Въпросник на Евростат
докладване, в
сроковете на Евростат

39500

39500
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С Т Р.

№

38

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

1

2

201

Изготвяне на националните
инвентаризации на емисии
на вредни вещества във
въздуха (ПМС №
261/28.08.2014 г. и
Директива (ЕС) 2016/2284)

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

1) Инвентаризация на емисиите на Годишно
вредни вещества във въздуха в
секторите: горивни процеси в
енергетиката и трансформация на
енергия; непромишлени горивни
инсталации; горивни процеси в
промишлеността; производствени
процеси; добив и дистрибуция на
изкопаеми горива и геотермална
енергия; използване на
разтворители; земеделие и природа.

Статистически данни на
НСИ

Годишно

Ръководството за
инвентаризация на
емисиите на вредни
вещества във въздуха –
EMEP/CORINAIR (2019
г.)

2) Актуализация на методологията
за изчисление чрез внедряване на
изискванията на Ръководството за
инвентаризация на емисиите на
вредни вещества във въздуха –
EMEP/CORINAIR (2019 г.)

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7
В сроковете по
Наредбата, приета с
ПМС №
261/28.08.2014 г.

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10
45100

Таблици и доклад до
компетентните органи

Бюджет
(лева)

11
45100

3) Преизчисление на динамични
редове от 1990 г.
202

Картиране и оценка на
интегрирани сметки за
екосистемите (MAIA),
Хоризонт 2020 - проект на
ЕК

Еднократно
Участие на НСИ в международен
консорциум с цел въвеждане на
сметките за екосистемите и
подкрепа на сметките за
екосистемите на равнище ЕС в
рамките на Интегрираната система
за отчитане на природния капитал и
екосистемните услуги (INCA).

Съвместно проектиране
на сметките за
природния капитал и
екосистемите, тестване,
пилотни сметки и
интегриране на
сметките

Начало на проекта - Доклад и таблици
01.11.2018 г.
Приключване на
проекта - 01.11.2022 г.

203

Подобряване на данните за
показателите за кръгова
икономика относно
отпадъците от опаковки и
отпадъците от строителство
и разрушение - проект на
ЕК

Подобряване на наличността и
качеството на статистиката за
отпадъците от опаковки чрез
подобряване и разширяване на
методологичните системи за
генериране на пластмасови
опаковки.
Подобряване на наличността и
качеството на статистиката за
строителните отпадъци
Разработване на експериментални
сметки за строителни отпадъци и
отпадъци.

Доброволно
Предприятия от
извадката, чрез онлайн
въвеждане на данните
Данни от
административни
източници

Начало на проекта - Данни и доклад
01.03.2021 г.
Завършване на
проекта - 31.08.2022 г.

Еднократно
Извадково
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№

1
204

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Интеграция на геопространствена
Интеграция на
информация и статистика.
геопространствена
информация и статистика проект на ЕК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Еднократно

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

24596

221364

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

245960

Бюджет
(лева)

11

Начало на проекта - Данни и доклад
01.02.2021 г.
Завършване на
проекта - 01.02.2023 г.

Данни от
административни
източници
(геопространствени
данни) и статистически
данни на НСИ

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
205

Изчерпателно
Краткосрочна статистика на Брой и структура на
жилищните сгради
новопостроените и съборени сгради - Тримесечно
по конструкция, етажност, форма на
собственост, площ и брой на
жилищата; национално ниво,
статистически райони, области

Чрез онлайн въвеждане
на данните от
общинските
администрации и ДНСК

206

Жилищен фонд

Брой и структура на жилищния фонд Изчерпателно
- жилища по форма на собственост, Годишно
брой на стаите, благоустроеност,
етажност, полезна площ,
конструкция и периоди на
построяване; национално ниво,
статистически райони, области и
общини

Статистически данни на
НСИ за жилищния
фонд от предходната
година,
новопостроените и
съборени жилища през
годината

207

Характеристика на
състоянието на регионите

Задължително
до 10-то число
след отчетното
тримесечие

Данни за 2021 г. Интернет;
05.05.2022 г.
Общи печатни и електронни
Предварителни данни -публикации;
Прессъобщение;
IV тр. на 2021 г. Информационна услуга по
07.02.2022 г.;
заявка
I тр. на 2022 г. 09.05.2022 г.;
II тр. - 08.08.2022 г.;
III тр. - 07.11.2022 г.

46000

46000

08.06.2022 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

13100

13100

29.12.2022 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Районите,
областите и общините в Р
България";
Информационна услуга по
заявка;

32000

32000

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Събиране, обобщаване и
разпространение на данни за
социално-демографските и
икономическите процеси в
административно-териториалните
единици.

Годишно

Статистически данни на Задължително
НСИ и други източници

стр. 67
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№

Тема на изследването/
дейността

2

1

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 3 9

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

208

Актуализация на базата с
регионални данни на
Евростат

Данни съгласно показателите на
Евростат

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Съобразно сроковете Въпросници за Евростат
на Евростат по
отделните
статистически
области

12500

12500

209

Система за обработка на
цифрова географска
информация

Текущо
Използване на набор от
пространствени данни, включващи
различни административнотериториални географски нива национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места - за обработка и
агрегиране на статистическа
информация.

Растерни и векторни
цифрови данни от
административни и
други източници
(Агенция по геодезия,
картография и
кадастър, Министерство
на земеделието, МОСВ,
ИАОС и др.)

30.12.2022 г.

Информационни продукти и
услуги по заявка

29600

29600

210

Картографско представяне Разработване на тематични карти за Текущо
на статистически данни
разпространение на статистическа
информация

Статистически данни на
НСИ;
Цифрови модели на
административнотериториалните
единици

30.12.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации; Прессъобщения

25500

25500

211

Възникнали бедствия,
Специализирано статистическо
аварии, инциденти и кризи изследване за нуждите на
управлението при кризи;
национално, областно и общинско
ниво

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
общинските
администрации

Окончателни данни - Интернет;
30.11.2022 г.
Информационна услуга по
заявка

35600

35600

212

Административнотериториално и
териториално деление на
Република България

Изследване за актуалното състояние Годишно
на административно-териториалното
и териториално деление на страната.
Предоставяне на данни.

Статистически данни на Задължително
НСИ

05.05.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение

10000

10000

213

Разработване на изследване
за баланса на територията
на страната по
административнотериториални и
териториални единици

Разработване на регулярно
изследване за оценка на баланса на
територията по административнотериториални и териториални
единици

Годишно

Пространствени данни Задължително
на АГКК; информация
от Националния
регистър на населените
места на НСИ

30.06.2022 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

10000

10000

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Изчерпателно
Годишно

стр. 68

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

214

Събиране на данни за
градовете и статистика на
под-национално ниво проект на ЕК

Събиране, оценка и предоставяне на Еднократно
данни за градовете и техните
функционални градски райони,
съгласно предложена от Евростат
териториална разбивка и набор от
показатели

Статистически данни на Задължително
НСИ и Националното
сдружение на общините
в Република България,
оценка на
статистически данни

начало - 01.03.2020 г. Интернет;
завършване на
Специализирана печатна и
проекта - 01.03.2022 г. електронна публикация;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта.

215

Събиране на данни за
градовете и статистика на
под-национално ниво проект на ЕК

Събиране, оценка и предоставяне на Еднократно
данни за градовете и техните
функционални градски райони,
съгласно предложения от Евростат
набор от показатели е единните
Европейски дефиниции на
териториалните типологии,
включени в Регламента TERCET.

Статистически данни на Задължително
НСИ и Националното
сдружение на общините
в Република България,
оценка на
статистически данни

начало - 01.05.2022 г. Интернет;
завършване на
Прессъобщение;
проекта - 30.04.2024 г. Специализирана печатна и
електронна публикация;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта.

54539

ЕК
(лева)

10
127259

Бюджет
(лева)

11
181798

ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
216

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Разходи за НИРД по видове и по
източници на финансиране и
персонал, зает с НИРД, по
категории, степен на заетост и
области на науката; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез формуляр на
30.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, научни
институти, академии,
висши училища,
университетски
болници и други
юридически лица,
които през отчетната
година са извършвали
НИРД, независимо от
вида на основната си
дейност

Предварителни данни
за 2021 г. 31.10.2022 г.
Окончателни данни за
2021 г. 28.02.2023 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

55000

55000

217

Бюджетни разходи за
научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Данни за разпределението на
бюджетните разходи за НИРД по
социално-икономически цели и за
националното публично
финансиране на НИРД,
координирана на транснационално
равнище; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен 29.04.2022 г.
носител от
първостепенните
разпоредители с
бюджетни кредити,
БАН и ССА

30.06.2022 г.

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

38300

38300
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С Т Р.

№

1

40

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

3

Иновационно активни предприятия Изчерпателно
За всяка четна
по видове иновации, оборот от
година
иновации, разходи за иновации,
иновационно сътрудничество;
национално ниво

218

Иновационна дейност

219

Извадково
Използване на ИКТ в
Данни за използването на
домакинствата и от лицата - информационни и комуникационни Годишно
проект на ЕК
технологии (ИКТ) в домакинствата
и от лицата; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

220

Извадково
Използване на ИКТ и еДанни за използването на
търговия в предприятията - информационни и комуникационни Годишно
проект на ЕК
технологии (ИКТ) в предприятията;
национално ниво

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

7

Бюджет
(лева)

11

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

149200

09.12.2022 г.
Персонално интервю на Доброволно
домакинства и лица на април-юни 2022г.
възраст от 16 до 74
години чрез анкетна
карта

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта;
Информационна услуга по
заявка

81342

73278

154620

Задължително
Чрез формуляр на
17.06.2022 г.
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните от
предприятията от
нефинансовия сектор

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта;
Информационна услуга по
заявка

21826

72512

94338

30.06.2022 г.

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия от
нефинансовия и
финансовия сектор

149200

ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

стр. 70

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

09.12.2022 г.

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Анкетни карти, които се Доброволно
попълват от
потребителите на
статистическа
информация електронен вариант (в
Интернет страница на
НСИ)

28.02.2022 г.

Интернет;
Доклад

17000

17000

Въпросници

Задължително

30.12.2022 г.

Интернет;
Доклад

27600

27600

Контролен списък

Задължително

30.12.2022 г.

Документ

14900

14900

Текущо

SIMS структура

Доброволно

30.12.2022 г.

Документ

36900

36900

Текущо

Провеждане на
интервюта

Задължително

30.12.2022 г.

Доклади

14800

14800

Изследване на удовлетвореността на Текущо
потребителите от предоставяните
статистически информационни
продукти и услуги

221

Удовлетвореност на
потребителите от
предоставяните
статистически
информационни продукти и
услуги

222

Текущо
Осигуряване на качеството Дейности по мониторинг
в Националната
прилагането на Кодекса на
статистическа система
европейската статистическа
практика и внедряване на Общата
рамка за осигуряване на качеството
в НСС

223

Актуализиране на
указанията за попълване на
докладите за качество във
формат ESQRS

Текущо
Изготвяне на ясни указания за
коректно попълване на докладите за
качество от статистическите
експерти

224

Разработване на единна
интегрирана структура за
метаданни (SIMS) за всички
статистически изследвания
и зареждането им в
европейското ИТ средство
за съхранение на справочни
метаданни

Дейности по подпомагане на
статистическите експерти за
разработване, внедряване и
зареждане на SIMS в ESS Metadata
Handler

225

Поддържане на
Интегрираната система за
управление по отношение
на качеството и съгласно
стандарта ISO 9001: 2015

Провеждане на вътрешен и външен
одит на ИСУ

стр. 71
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 4 1

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

7

Бюджет
(лева)

11

16100

16100

Текущо

12400

12400

Текущо

Текущо

109400

109400

Поддържане на сървъри,
комуникационната мрежа,
персонални и други
технически средства и
съпровождане на системен
софтуер

Текущо
Поддържане и съпровождане на
техническите средства и системния
софтуер в НСИ. Закупуване на нови
апаратни средства

Текущо

93300

93300

230

Създаване на BackUp
център на територията на
база Сливек

Поддържане на резервни копия на:
виртуалната среда, приложен
софтуер, бази данни, електронни
документи

Текущо

47600

47600

231

Първична обработка и съхранение
Първична обработка и
на данните
съхраняване на данни от
административни регистри
и информационни системи

Текущо

69600

69600

Провеждане на посещение на място Текущо
на екипа от проверяващи

226

Подготовка и провеждане
на Партньорска проверка
2021-2023 в НСС на
национално ниво

227

Поддържане на среда за
обмен на електронни
документи

Създаване и поддържане на среда за Текущо
предаване и приемане на
електронно подписани документи

228

Поддържане и
администриране на
централизираните бази
данни

Поддържане на системите за
управление на бази данни на
статистическите информационни
системи и Подпомагащия център

229

Въпросници
Провеждане

Задължително

30.12.2022 г.

Попълнени въпросници;
Доклад с препоръки за
подобрение; План за
действие за изпълнение на
препоръките

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Задължително
Данни от
административни
източници –
Персонален регистър на
осигурените лица,
информационни
системи на МОН,
регистър по ЗДДС и
други административни
регистри и
информационни
системи

Съгласно сроковете в Информационна услуга по
споразуменията за
заявка;
обмен на данни
Бази данни

стр. 72

№

Тема на изследването/
дейността

1

2

232

Приложно администриране
и поддържане на
информационни системи:
ИС "Демография";
ИС "Бизнес статистика";
ИС "Макроикономическа
статистика"
Система за електронни
формуляри;
ИС "Регистър на
статистическите единици";
ИС "Външна търговия";
ИС "Потребителски цени";
ИС "Бизнес цикли";
ИС "Статистика на
околната среда"
ИС "Статистически
класификации";
ИС "Инфостат";
ИС "Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели";
ИС "Мониторстат";
ИС “SMEINNOBOOST”;
Национален регистър на
населените места;
Общ регистър на
търговците;
Подпомагащ център;
Дигитална библиотека,
EDAMIS 4

Описание на
изследването/дейността

3
Изпълнение на технологични
процедури за поддържане
актуалността на микроданните и
макроданните.
Формиране на изходни данни от
поддържаните информационни
системи

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Текущо

Статистически данни на Задължително
НСИ от изследвания с
годишна и друга
периодичност.
Данни от
административни
източници - ЕСГРАОН,
Търговски регистър,
Регистър Булстат,
Персонален регистър на
осигурените лица,
Декларантски регистър,
Регистър по ЗДДС и др.
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Съгласно сроковете в Бази данни
технологията за
обработка и
поддържане на
съответната ИС

183100

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11
183100

С Т Р.

№

42

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

1

2

233

Разработване и поддържане
на приложен софтуер за
статистическите
изследвания, разработка на
софтуер за таблети,
предназначен за анкетни
проучвания

Разработване на приложен софтуер Текущо
за онлайн или офлайн събиране на
информация, въвеждане,
актуализация, контрол и обработка
на данни от статистически
формуляри
Разработване на приложен софтуер
за извеждане на регламентирани
изходни таблици с агрегирана
информация от статистическите
изследвания. Разработка на софтуер
за таблети, предназначен за анкетни
проучвания.

234

Реализация на
нерегламентирани заявки от
вътрешни и външни
потребители

Разработване на софтуерни
процедури и изпълнение на
нерегламентирани заявки от
вътрешни и външни потребители

235
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител и данни от
административни
източници
Файлове с данни / Бази
данни

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

136000

136000

Файлове с данни / Бази
данни

Съгласно сроковете
на постъпилите
заявки

26700

26700

Технологична обработка на Кодиране, първоначален контрол,
Текущо
данните от статистическите въвеждане и обработка на данни по
изследвания
статистически изследвания

Задължително
Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител и данни от
административни
източници

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

64500

64500

236

Поддържане и
Поддържане и администриране на
администриране на SPSS и SPSS и SAS
SAS

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Продължение от 2021 База данни
г.

24400

24400

237

Модернизация на
съществуващ
информационен център

Поддържане на резервни копия на:
виртуалната среда, приложен
софтуер, бази данни, електронни
документи

Текущо

2066400

2066400

238

Система за управление на
сигурността на
информацията в НСИ

Поддържане на Система за
управление на сигурността на
информацията в НСИ

Текущо

34000

34000

№

1

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

Текущо

стр. 74

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
239

Развитие на
информационните системи

30.12.2022 г.

2138100

Изграждане
а) Разработване и
внедряване на ИС за
събиране, обработване,
валидиране и
разпространение на данните
за икономическите сметки и
цените в селското и
горското стопанство

Реализиране
чрез договор за
разработка

01.2022 г. -12.2022 г.

База данни

б) Информационна система Мигриране и актуализация на
"Външна търговия"
функционалности

Реализиране
чрез договор за
разработка

01.2022 г. -12.2022 г.

База данни

в) Информационна система Развитие на нови функционалности Реализиране
"Бизнес статистика"
и технологично обновяване
чрез договор за
разработка

10.2019 г. -12.2022 г.

База данни

г) Информационна система Поддръжка
"Образование"

Текущо

10.2019 г. -12.2022 г.

База данни

д) Информационна система Мигриране и изграждане
"Потребителски цени"

Реализиране
чрез договор за
разработка
Реализиране
чрез договор за
надграждане
Реализиране
чрез договор за
разработка

01.2022 г. -12.2022 г.

База данни

01.2019 г. -12.2022 г.

База данни

01.2019 г. -12.2022 г.

База данни

е) Информационна система Развитие
"Инфостат"
ж) Информационна система Изграждане
"Здравеопазване"
з) Поддръжка на ИС
"Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели"
и) Развитие и актуализация
на ИС "Регистър на
статистическите единици"

Внедряване и поддръжка на ИС
"Автоматично консолидиране на
бизнес показатели"

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Развитие и актуализация на ИС
"Регистър на статистическите
единици"

Текущо

Статистически данни на
НСИ

й) Развитие и актуализация Развитие и актуализация на ИС
на ИС "Статистически
"Статистически бизнес регистър"
бизнес регистър"

Реализиране
Статистически данни на
чрез договор за НСИ
разработка

стр. 75

База данни

Продължава от 2021
г.

База данни

09.2021 г. - 12.2022 г. База данни

2138100
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№

1

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

1

Срок

Форма на предоставяне

7

8

9

Текущо

01.2022 - 12.2022 г.

л) Информационна система Поддръжка
"Бизнес цикли"

Текущо

01.2021 г. -12.2022 г.

База данни

м) Внедряване на ИС
"Човешки ресурси"

Внедряване на ИС "Човешки
ресурси"

Текущо

Продължава от 2021
г.

База данни

н) Разработване на
аналитични приложения с
SPSS Statistics Server с
използването на
централизирани Oracle,
Informix и SQL Server Бази
данни.

Текущо
Разработване на аналитични
приложения и технологични
процедури с използването на
статистическия пакет SPSS Statistics
Server 26.0 и превръщането му в
основна аналитична платформа.
Използване на SPSS Statistics Server
за постепенно преминаване към
централизирани системи с
децентрализиранo въвеждане на
статистически формуляри и за
разработване на Data Warehouse
(DW) върху единна аналитична
среда

о) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Интранет сайт

Добавяне на функционалности,
Текущо
модули, типове съдържание, справки
и др.

Продължава от 2021
г.

База данни

п) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Дигиталната библиотека

Добавяне на функционалности,
модули и др.

Текущо

Продължава от 2021
г.

База данни

р) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Интeрнет сайт

Добавяне на функционалности,
Текущо
модули, типове съдържание, справки
и др.

Продължава от 2021
г.

База данни

Статистически данни на
НСИ

Текущо

01.2021 г. - 12.2022 г.

т) Информационна система Усъвършенстване и актуализация
"Статистически
класификации"

Реализиране
чрез договор за
разработка

01.2021 г. - 12.2022 г. База данни

у) Национален регистър на Развитие и актуализация на ИС
Реализиране
населените места
"Национален регистър на населените чрез договор за
места"
разработка

01.2021 г. - 12.2022 г. База данни

2

Описание на
изследването/дейността

3

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

База данни

с) Информационна система Усъвършенстване и актуализация
"Мониторстат"

Тема на изследването/
дейността

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

к) Информационна система Поддръжка
"Статистика на околната
среда"

стр. 76
№

С Т Р. 4 3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ф) Информационна система Развитие и актуализация на ИС
"Демография"
"Демография"

Реализиране
чрез договор за
разработка

08.2021 г. - 12.2022 г.

х) Информационна система Усъвършенстване и актуализация
"Макроикономическа
статистика"

Текущо

01.2021 г. - 12.2022 г.

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ
240

Методологична помощ,
анализи и обучения по
специфични статистически
проблеми

Разработване на методологии и
интердисциплинарни анализи
съобразно потребностите на НСИ,
организиране на обучения,
проучване и внедряване на
специализиран статистически
софтуер.

Текущо

Съгласно "Концепцията
за
научноизследователска
дейност на НСИ" и
текущи потребности на
звената в НСИ

Текущо

Методологични материали,
ръководства, указания и
презентационни материали

74400

74400

241

Статистически
класификации

Поддържане на стандартни
статистически класификации макроикономически, функционални,
продуктови и други. Поддържане на
кореспондиращи таблици.
Участие в предстоящата ревизия на
NACE Rev.2. Разработване на нови
версии на КИД и КПИД.

По европейски
регламенти и
международни
стандарти, по
зададени
въпроси; чрез
статистическит
е изследвания

Европейски и
международни
класификации;
нормативни документи

Текущо

Методологични материали,
свързани с прилагането на
класификациите: указания,
становища, кореспондиращи
таблици; актуализиране на
класификации в ИС
"Статистически
класификации"
Разработване на нова
структура и обяснителни
бележки на новата версия на
КИД.

32600

32600

242

Разработване на
самообяснителни текстове
към Комбинирана
номенклатура 2023

Подготовка на български вариант на Еднократно
самообяснителните текстове

Утвърдена европейска
класификация CN

30.12.2022 г.

7900

7900

243

Актуализиране на списъка
със стандартните
статистически показатели

Подготовка на списъка със
стандартните статистически
показатели

2500

2500

244

Поддържане на "Редактор
за метаданни" като единна
точка за предаване на
метаданни до Евростат

Поддържане на софтуерно
приложение "Редактор за
метаданни" като единна точка за
предаване на метаданни до Евростат

10900

10900

Еднократно

Евростат

стр. 77

31.05.2022 г.

Интернет

Текущо

файлове с метаданни

С Т Р.

№

44

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

1

2

245

Поддържане на данни в
Специалния стандарт за
разпространение на данни
Плюс (SDDS Plus) на МВФ

Предоставяне на данни и метаданни Текущо
за Електронния бюлетин на МВФ и
за Националната страница с
обобщени данни Плюс (National
Summary Data Page Plus – NSDP
Plus) на Интернет страницата на
БНБ

246

Поддържане на
Информационна система
"Статистически
класификации"

Статистическите класификации,
които се използват в
статистическата практика

Текущо

247

Европейска класификация
на териториалните единици
за статистически цели
(Евростат - NUTS)

Актуализиране и поддържане на
българската част от Европейската
класификация на териториалните
единици за статистически цели
(Евростат - NUTS)

248

Поддържане на база с
метаданни за
статистическите
изследвания

Поддържане на база със справочни
метаданни (във формат SIMS)

249

Национален регистър на
населените места

250

Краткосрочни прогнози на
заети и безработни с
използване на
административни данни от
Агенцията по заетостта и
Националния осигурителен
институт
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

7

Бюджет
(лева)

11

Текущо

Таблици с данни и метаданни

10900

10900

Национални
класификации,
поддържани и
използвани от НСИ и
други органи на
статистиката

Текущо

Национална база данни на
ИС "Статистически
класификации"

11300

11300

Текущо

Национален регистър
на населените места;
официални документи

Текущо

Национална част от
номенклатурата на Евростат

12400

12400

Текущо

Национални справочни
метаданни

Текущо

Интернет;
База данни

13800

13800

Текущо
Актуализиране на данните за
териториалните, административнотериториалните единици и
районите съгласно нормативни и
административни актове; формиране
на ЕКАТТЕ (Единен класификатор
на административно-териториалните
и териториалните единици)

Задължително
Данни от
административни
източници –
Министерство на
земеделието и
Агенцията по геодезия,
картография и кадастър
за координатите и
границите на
землищата на
населените места

Текущо

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

17000

17000

Еднократно
Подобряване на качеството на
Наблюдението на работната сила
чрез използване на административни
данни и моделиране на връзката
между административните данни и
данните на статистическото
наблюдение на пазара на труда.

Статистически и
административни данни

30.06.2022 г.

Доклади за точността на
оценките и препоръки за
подобряване на точността

6500

6500
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

251

Разработване на седмичен Разработване на методика.
експериментален индекс на
цени на домакински
електроуреди, продавани
онлайн

252

Производство и
публикуване на
експериментална
статистика от източници на
Big data

253

Доверена умна статистика Разработване на пилотни проекти с Текущо
(TSS) - мрежа за изучаване алтернативни източници: Big data и
административни данни.
на уеб пространство проект на ЕК

254

Интернет сайтове на НСИ

Поддържане на Интернет сайтове,
публикуване и обновяване на
информационното им съдържание;
Развитие и актуализиране на
Интернет сайтовете за мобилни
устройства

Текущо

Статистически данни на
НСИ

255

Публикуване на данни на
националния портал за
отворени данни

Публикуване на статистически
данни в отворен формат на
националния портал за отворени
данни

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Публикуване на експериментални
данни за онлайн свободни работни
места, характеристики на
предприятията и туризма

Текущо

Текущо

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

7
30.12.2022 г.

Индекс и методика

Различни източници на Доброволно
"големи данни".

30.12.2022 г.

Таблици

Различни източници на Задължително
"големи данни".

Начало на проекта - Файлове с данни,
методология и доклад
01.04.2021 г.
Приключване на
проекта - 01.04.2025 г.

Бюджет
(лева)

11

5700

5700

17000

17000

Съобразно Календара Интернет
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

60300

60300

Съобразно Календара Интернет
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

22700

22700

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ
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БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

256

Статистически публикации Съставителство, редакционна
обработка и разпространение на
статистическите печатни и
електронни издания, включващи
изследвания на НСИ съгласно
Издателския план на НСИ за 2022
година

257

Предоставяне на
резултатите от
статистическите
изследвания на НСИ

Обявяване на резултатите от
статистическите изследвания

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6
Задължително
за данните от
административни източници

С Т Р. 4 5

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Бюджет
(лева)

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

Съобразно сроковете
в Издателския план на
НСИ за 2022 г. и в
други документи

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани печатни и
електронни публикации;
Абонамент, продажба,
консултации по телефона, по
имейл и на място в ЦУ и ТСБ

77900

77900

Срок

ЕК
(лева)

10

11

Текущо

Статистически данни на
НСИ и органите на
статистиката;
Данни от
административни
източници

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания и
текущите дейности на
НСИ;
Получени
потребителски
запитвания за
предоставяне на
информация

Интернет;
Прессъобщения;
Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща;
ИС”Инфостат”

95900

95900

Предоставяне на информация на
клиенти (от страната и чужбина) по
периодични заявки/договори
Работа по текущи заявки на клиенти
от страната и чужбина
Контрол върху конфиденциалността
на предоставяната информация

258

Предоставяне на данни на
министерства и ведомства
по сключени споразумения
за информационен обмен

Текущо
Сътрудничество по поети от НСИ
ангажименти към министерства и
ведомства по предоставяне на данни
от статистически изследвания

Статистически данни на
НСИ

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

28700

28700

259

Предоставяне на
статистическа информация
по международни
въпросници

Сътрудничество по поети от НСИ
ангажименти към международни
институции и служби по
предоставяне на данни от
статистически изследвания

Текущо

Статистически данни на
НСИ

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

8700

8700

260

Предоставяне на
анонимизирани данни за
научни и изследователски
цели

Осъществяване на дейностите в
съответствие с Правилника за
предоставяне на анонимизирани
данни за научни и изследователски
цели

Текущо

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Текущо

Анонимизирани микроданни

11200

11200

261

Работа с клиенти в
Приемната на НСИ

Текущо
Консултации, предоставяне на
информация на място, организиране
и участие в срещи с експерти от
НСИ

40200

40200

Статистически данни на
НСИ
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

6

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Съобразно Календара Интернет;
за разпространение на Прессъобщения;
Пресконференции
резултатите от
статистическите
изследвания

40200

40200

Статистически печатни
и електронни
публикации на НСИ и
други международни
организации

Текущо

Печатни и електронни
публикации. Консултации по
имейл, телефон и на място.

26200

26200

Администриране и поддържане на Текущо
информационно-търсещата
библиотечна система и
предоставяне на информационни
услуги в библиотеката на НСИ;
Управление и дигитализиране на
библиотечните фондове на НСИ;
Оптично разпознаване на символи в
дигитални копия на публикации и
подготовка на дигитални колекции
за пълнотекстово търсене

Консултации с
библиотеки от страната
и чужбина и доставчици
на специализирани
софтуерни продукти и
внедряване на
съвременни
библиотечни
информационни
технологии

Текущо

Интернет;
Достъп чрез интернет до бази
данни;
Електронен каталог на
книгите и списанията;
Дигитален фонд на
националните статистически
издания и редки и ценни
публикации

86300

86300

Конвертиране и зареждане на данни Текущо
към базата данни за
разпространение; Управление и
архивиране на данни в базата данни
за разпространение

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Текущо

Интернет

124700

124700

Текущо

Документ

72100

72100

Текущо

Интернет, телефон

10800

10800

262

Връзки с медиите

Изготвяне на съобщения за пресата; Текущо
Организиране и провеждане на
пресконференции; Координиране на
връзки с медиите на национално и
международно ниво; Организиране
на радио- и телевизионни интервюта
с ключови експерти на НСИ

263

Библиотека на НСИ

Текущо
Консултации, предоставяне на
статистически печатни и електронни
публикации на място - в читалнята
на НСИ, организиране на изложби и
посещения на студенти

264

Дигитална библиотека на
НСИ

265

База данни за
разпространение

266

Проектиране, разработване, Проектиране, разработване,
внедряване и поддръжка на внедряване и поддръжка на
електронни услуги за е-управление
електронни услуги за еуправление

Текущо

267

Евростат
ESDS Help Desk

Текущо

Подпомагане на потребителите на
европейска статистическа
информация

Европейски
статистически данни

стр. 81

С Т Р.

№

1

46

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

268

Платформа за електронно
обучение "Статистика за
всеки"

Обновяване с нови модули

Текущо

269

Изложба с инфографики
"Преброяване 2021"

Организиране на изложба с
инфографики, на базата на данните
от Преброяване 2021

270

Дигитални публикации и
инфографики

Адаптиране на дигитални
публикации на Евростат, изготвяне
и публикуване на инфографики,
свързани с отбелязване на събития,
провеждане на изследвания,
популяризиране на важни
статистически данни.

271

Статистически методи и
средства за динамични
редове, сезонно изглаждане
и контрол по оповестяване
на статистическите данни проект на ЕК

Съвместен проект с още 11 държави - Текущо
членки на ЕС, в областта на
конфиденциалността на
статистическите данни и
изглаждането на динамичните
редове

272

Текущо
Участие в Европейска
Провеждане на петата европейска
олимпиада по статистика
олимпиада по статистика за ученици
2021/2022 г. - проект на ЕК - национален и европейски кръг.
Участват две категории ученици - 9 10 клас и 11 - 12 клас.

№

1

Описание на
изследването/дейността

2

3

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Форма на предоставяне

ЕК
(лева)

8

9

10

Интернет

Текущо

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

7
Текущо

Интернет,
Социални мрежи

Бюджет
(лева)

11

32000

32000

15000

15000

40000

40000

Начало на проекта - Интернет
01.09.2020 г.
Приключване на
проекта - 31.08.2024 г.

Статистически данни и
метаданни на НСИ и
другите национални
статистически служби

Начало на проекта - Интернет
01.09.2021 г.
Приключване на
проекта - 31.08.2022 г.

стр. 82
Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 37

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

54937

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

128187

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

183124

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
273

Специализирана
статистическа
информационна система

Годишно - по
Актуализация на единна
степен на
номенклатура от показатели за
готовност
управление при кризи от всякакъв
характер (ниво министерства) и
определяне на основни
производители на стоки и услуги от
първа необходимост
Съгласно годишна План-програма,
съгласувана с оторизираните органи
за планиране и отчитане при
кризисни ситуации. Разработване на
инструментариум и програмно
осигуряване на статистическо
проучване свързано с кризисното
планиране

Търговски дружества,
териториалната
администрация и
заинтересованите
министерства и
ведомства

По степен на
готовност

стр. 83

Текущо по степен на
готовност

Информационна услуга по
заявка

30092

30092

БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 4 7

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” НА
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
274

Лечебни заведения за
извънболнична помощ

Ресурси и дейност на лечебните
Изчерпателно
заведения за извънболнична помощ; Годишно
национално и областно ниво

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
извънболнична помощ

Задължително
11.02.2022 г.

31.05.2022 г.

Доклади за Министерство на
здравеопазването

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

275

Лечебни заведения за
болнична помощ

Ресурси и дейност на лечебните
заведения за болнична помощ;
национално и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
болнична помощ

Задължително
11.02.2022 г.

31.05.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикации на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

276

Психиатрични заведения

Ресурси и дейност на
психиатричните заведения;
национално и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
психиатричните
заведения

Задължително
11.02.2022 г.

26.04.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

стр. 84

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

8

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

9

10

Бюджет
(лева)

11

Задължително
11.02.2022 г.

31.05.2022 г.

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Ресурси и дейност на центровете и Изчерпателно
филиалите за спешна медицинска
Годишно
помощ; национално и областно ниво

Задължително
Чрез електронен
формуляр от центрове 11.02.2022 г.
за спешна медицинска
помощ

26.04.2022 г.

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Онкологични заведения

Ресурси и дейност на
онкологичните заведения;
национално и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
11.02.2022 г.
онкологични заведения

26.04.2022 г.

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

280

Пневмофтизиатрични
заведения

Ресурси и дейност на
пневмофтизиатричните заведения;
национално
и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Задължително
Чрез електронен
11.02.2022 г.
формуляр от
пневмофтизиатричните
заведения

26.04.2022 г.

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

281

Центрове за трансфузионна Ресурси и дейност на центровете за
хематология
трансфузионна хематология;
национално
и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от центрове
за трансфузионна
хематология

Задължително
11.02.2022 г.

30.03.2022 г.

Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

277

Кожно - венерологични
заведения

Ресурси и дейност на кожно венерологични заведения;
национално и областно ниво

278

Центрове за спешна
медицинска помощ

279

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения
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С Т Р.

№

1

48

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

8

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

9

10

Бюджет
(лева)

11

30.03.2022 г.

Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Изчерпателно
Заболеваемост и болестност от
Годишно
активна туберкулоза и хронични
неспецифични белодробни
заболявания; национално и областно
ниво

Задължително
Чрез електронен
25.02.2022 г.
формуляр от
пневмофтизиатричните
заведения

26.04.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Регистрирани заболявания
от венерически болести

Заболеваемост и болестност от
Изчерпателно
кожно-венерологични заболявания; Годишно
национално и областно ниво

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

Задължително
25.02.2022 г.

26.04.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Регистрирани заболявания
от злокачествени
новообразувания

Заболеваемост и болестност от
злокачествени новообразувания;
национално и областно ниво

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
25.02.2022 г.
онкологични заведения

26.04.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Центрове за хемодиализа

Ресурси и дейност на центровете за
хемодиализа; национално и
областно ниво

283

Регистрирани заболявания
от активна туберкулоза и
хронични неспецифични
белодробни заболявания

284

285

1

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

БРОЙ 37

Задължително
11.02.2022 г.

282

№

ВЕСТНИК

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от центрове
за хемодиализа

стр. 86

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

8

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

9

10

Бюджет
(лева)

11

Чрез електронен
формуляр от РЗИ

28.01.2022 г.
Задължително
до 5-то число месечен отчет за
предходния
месец;
до 07.01.2022 г. за годишния
отчет

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Хоспитализирани случаи в Случаи на хоспитализации по вид Изчерпателно
Годишно
лечебните заведения със
на заболяването (по МКБ - 10 - та
стационар
ревизия); по възрастови групи 0, 0 17, 18 - 64 и над 65 години;
национално и областно ниво

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения със
стационар

Задължително
25.02.2022 г.

31.05.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикации на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Лица с трайно намалена
работоспособност/вид и
степен на увреждане

Експертно решение на
ТЕЛК

Задължително

31.05.2022 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Анализи;
Публикации

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

286

Регистрирани заразни
заболявания

287

288

Регистрирани заразни заболявания;
национално и областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Брой, тежест и срок на инвалидност, Изчерпателно
пол и възраст
Годишно
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№

1

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 4 9

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"
В ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ" КЪМ НОИ
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Изчерпателно
Годишно

289

Трудови злополуки

Трудови злополуки, станали с
осигурени лица; причини и
обстоятелства довели до трудова
злополука; национално и областно
ниво

290

Професионални болести

Изчерпателно
Нововъзникналите случаи на
Годишно
признати професионални болести
през отчетния период, т.е. тези
професионални болести, които са
признати за първи път през
наблюдаваната година.
Случаите на професионални
болести, които в миналото, т.е.
преди отчетната година, са били
признати като професионални
болести с временна
неработоспособност или трайно
намалена работоспособност, но по
време на отчетната година лицето е
починало поради признатата
професионална болест.

Задължително
Информационна
система за социално
осигуряване на НОИ,
подсистема "Трудова
злополука"; съгласно
Статистическа система
"Трудови злополуки" и
Наредбата за
установяване,
разследване,
регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки
Информационна
Задължително
система за социално
осигуряване на НОИ,
подсистема
"Професионална
болест"; съгласно
Статистическа система
"Професионални
болести", Наредба за
реда на съобщаване,
регистриране,
потвърждаване,
обжалване и отчитане
на професионалните
болести, Списък на
професионалните
болести и
Информационна
система "Демография"
на НСИ

стр. 88
№

1

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Данни за 2020 г. 19.08.2022 г.

Интернет страница на НОИ;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни и метаданни за
Евростат и международни
организации

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

Данни за 2020 г. 19.08.2022 г.

Интернет страница на НОИ;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни и метаданни за
Евростат

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ" КЪМ НОИ
ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
291

Интегрирана статистика на
социалната защита
(ESSPROS) - модул за
получателите на пенсии

Данни за бенефициентите на пенсии Изчерпателно
Годишно
по схеми и функции - модул за
получателите на пенсии; национално
ниво

Информационна
система за социално
осигуряване, регистър
"Пенсии"

Задължително
01.04.2022 г.

Данни за 2021 г.
31.08.2022 г.

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
ГДГВА

Бюджет на
ГДГВА

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ
ДЕЙНОСТИ" НА ГД "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТС
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
292

Въздушен транспорт

Превозени товари и пътници и
Изчерпателно
извършена работа по вид на превоза; Месечно
национално ниво
Тримесечно
Годишно

Чрез отчетна форма от
авиационните
оператори (месечно и
тримесечно за
операторите,
извършващи редовни
превози, а годишно за
всички останали)

Задължително
15-то число след
отчетния месец;
15.02.2022 г. Предварителни
годишни данни;
31.05.2022 г. Окончателни
годишни данни

Предварителни
годишни данни за
2021 г. 22.02.2022 г.;
Окончателни
годишни данни за
2021 г. 29.07.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Обем на превозите през летищата общо, по етап на полета и по
начален и краен пункт на полета;
национално ниво

Изчерпателно Чрез отчетни форми от Задължително
3 месеца след
летищни
15-то число след отчетното тримесечие
Месечно
отчетния месец
(тримесечно по администрации
месеци)

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Парк ВС и персонал; национално
ниво

Изчерпателно
Годишно

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Чрез отчетна форма от
авиационни оператори

Задължително
22.02.2022 г.
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С Т Р.

№

1

№

50

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

2

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

ЕК
(лева)

8

9

10

Изчерпателно
Годишно

Чрез отчетни форми от Задължително
авиационни оператори, 29.04.2022 г.
летищни
администрации и
ДПРВД

31.05.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за движения по трасетата

Изчерпателно
Годишно

Чрез отчетна форма от
ДПРВД

Задължително
22.02.2022 г.

29.03.2022 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Изчерпателно
Изразходвано гориво и смазочни
масла, закупени от авиопревозвача, Годишно
по вид на транспорта (пътнически и
товарен) и извършени превози

Чрез отчетна форма от
авиационните
превозвачи

Задължително
25.02.2022 г.

29.06.2022 г.

Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

Финансови данни за летища,
авиационни оператори и РВД

2

1

ВЕСТНИК

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТС
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
293

Дейност на морските
пристанища

Изчерпателно
Пристанищен трафик,
характеризиращ превозените товари Тримесечно и
годишно
по вид, начин на превоз, флаг на
кораба, направление на превозите;
по статистически пристанища

Морски пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Морски
пристанища” и Морска
БД

Задължително
До 10-то число на
месеца, следващ
този, за който се
отнасят данните

5 месеца след
отчетното
тримесечие, Годишни
данни - 7 месеца след
отчетния период

Специализирани електронни
форми на Евростат съгласно
Директива № 2009/42/ЕО;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИА "Морска
администраци
я"

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

5 месеца след
отчетното
тримесечие, Годишни
данни - 7 месеца след
отчетния период

Специализирани електронни
форми на Евростат съгласно
Регламент (ЕС) 2018/974;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИА "Морска
администраци
я"

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"
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294

№

1

Дейност на речните
пристанища (вътрешни
водни пътища)

Изчерпателно
Пристанищен трафик,
характеризиращ превозените товари Тримесечно и
годишно
по вид, начин на превоз, флаг на
кораба, направление на превозите;
по статистически пристанища

Речни пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Речни
пристанища” и Речна
БД

Задължително
До 10-то число на
месеца, следващ
този, за който се
отнасят данните

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

2

3

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
295

Продажби на течни горива Отчитане на продажбите на
(бензини, дизел и пропан- основните течни горива (бензини,
бутан)
дизел и пропан-бутан) чрез
електронни системи с фискална
памет в следните разрези:
- брой търговски обекти с данни за
продажбите на следните видове
течни горива - бензини, дизел и
пропан-бутан;
- брой търговски обекти, които
продават единствено гориво тип
дизел;
- стойност на продажбите, общо,
според големината на търговеца и
според вида на горивото;
- продадени количества, общо,
според големината на търговеца и
според вида на горивото.

Изчерпателно

Обобщена информация Ежедневно
от подаваните към НАП
дневни финансови стр. 91
отчети чрез електронни
системи с фискална
памет за извършените
продажби на течни
горива в търговските
обекти - крайни
разпространители.

15 дни след края на
отчетния месец

Интернет страницата на НСИ
и/или НАП.

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

-

БРОЙ 37

№

1

Тема на изследването/
дейността

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

2

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

С Т Р. 5 1

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ИНТРАСТАТ" НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
296

Месечно събиране на
декларации от дружества,
осъществяващи
вътрешнообщностна
търговия със стоки, които
са регистрирани по система
Интрастат

Деклариране на осъществени
пристигания и изпращания на стоки
от/за Общността между държавичленки на ЕС по система Интрастат

Извадково,
Фирми над
прага за
деклариране по
система
Интрастат и
доброволно
подаващи (под
прага)
Месечно

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации,
подадени в НАП от
Интрастат оператори
или упълномощени
лица

297

Контрол на качеството на
предоставяните по система
Интрастат данни от
Интрастат оператори или
упълномощени лица

Прилагане на процедура по
методика за проверки за контрол и
гарантиране на качеството на
събраните данни от декларации на
Интрастат оператори. Въведени
диапазони за контрол в
информационната система на НАП
за събиране на Интрастат
декларации. Съпоставка на
декларираните данни с данни от
други административни източници в
НАП - системи ДДС, VIES, и
Информационна система Фискален
контрол.

Изчерпателно,
върху всички
данни
Месечно

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации
подадени в НАП;
Данни за
вътреобщностна
търговия от системите
за ДДС и ВИЕС

Задължително
до 14-то и 20-то
число на месеца,
следващ
референтния
период

№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

стр. 93
Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

По електронен път с
1. Предоставяне на
квалифициран електронен
събраните данни на
подпис в текстов формат.
НСИ съгласно
установените срокове
по Инструкцията от
14.02/2011 г. за
предоставяне на
данни за
вътрешнообщностнат
а търговия със стоки
от НАП на НСИ ;
2. Предоставяне на
обобщени данни на
държавни институции
и организации по
силата на нормативен
акт или подписани
споразумения

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НАП

-

Бюджет на
НАП

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА"
В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" В МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
298

Система за земеделска
счетоводна информация данни за 2021 и 2022 г.

Подготовка и провеждане на
наблюдение за събиране на
счетоводна и друга информация от
земеделски стопанства (счетоводни
данни за стопанствата за 2021 г. и
текущо за 2022 г. за стопанствата,
които не водят счетоводство) с цел
годишно определяне на доходите
им. Обработка на данните и
изчисляване на променливи.

Извадково
наблюдение на
земеделски
стопанства над
определен праг
Годишно

Интервю и попълване
на формуляри на
хартиен и електронен
носител от
земеделските
стопанства, включени в
извадката. Допълване
на липсващи данни от
административни
регистри на Държавен
фонд "Земеделие".

28.02.2022 г. - за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2021
г.);
31.05.2022 г. - за
стопанствата,
които водят
счетоводство
(данни за 2021
г.);
текущо през 2022
г. за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2022 г.)
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Резултати за 2021 г. предварителни 28.02.2023 г.;
окончателни 30.09.2023 г.;
Резултати за 2022 г. предварителни 28.02.2024 г.;
окончателни 30.09.2024 г.

Интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Данни за ГД "Земеделие и
развитие на селските райони"
на ЕК;
Информационна услуга по
заявка.

ЕК Финансиран
е от EК
(валутна
сметка на
Министерст
во на
земеделието)

С Т Р.

№

1

52

ДЪРЖАВЕН

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

БРОЙ 37

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
Бюджет на
Министерство
на
земеделието

ЕК

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието
+ ЕК

Бюджет на
Административна Съгласно сключеното Документация за отчитане на
проекта пред Евростат.
Министерство
информация -не Споразумение с
Евростат.
на
се изисква
земеделието
информация от
респонденти

ЕК

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието
+ ЕК

Не се изисква
Данните са събрани в
информация от
информационната
респонденти
система за
агростатистика (ИСАС)

299

Преброяване на
земеделските стопанства в
Република България през
2020 година

Обработка на събраните данни от
преброяването на земеделските
стопанства през 2020 г. на
национално ниво, статистически
райони, области и общини.

Изчерпателно
на всеки десет
години

300

Безвъзмездна финансова
помощ, отпусната от
Евростат за изпълнение на
проект „Качество на
регистъра на лозята 2019_BG_QVR“.

Подобряване качеството на
лозарския регистър чрез
изпълнението на следните цели:
осигуряване на достъп до данните в
регистъра; подобряване на
съдържанието му и обхвата по
видовете данни; подобряване на
състоянието на статистическите
данни за лозята; улесняване на
събирането им и намаляване
разходите за това.

Проект със
Съгласно
съфинансиране от
сключеното
Споразумение с Евростат
Евростат.

301

Проучванe на
удовлетвореността на
потребителите от
статистическите данни на
Министерство на
земеделието за 2022 г.

Годишно
Изследване на мнението на
потребителите, което ще даде
възможност да се направи реална
оценка и анализ на тяхната
удовлетвореност от предоставяните
статистически данни от
Министерство на земеделието.

Анкетна карта за
30.12.2022 г.
електронно изследване

Файл за Евростат до
31.03.2022 г.;
окончателни данни 30.06.2022 г.

31.03.2023 г.

Интернет страница на
Министерство на
земеделието;
Обща електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация; Въпросник за
Евростат и международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

Бюджет на
Специализирана електронна
Министерство
публикация на интернет
на
страницата на Министерство
земеделието
на земеделието.

стр. 95

№

Тема на изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

1

2

11

302

Оценка на добива и
прогноза за производството
на пшеница и ечемик реколта`2022

Площи, засети с пшеница и ечемик Извадково
Годишно
през стопанската 2021/2022 г.,
изследване на добива преди жътва и
прогноза за производството.
Национално ниво.

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена

29.07.2022 г.

Бюджет на
Специализирана електронна
Министерство
публикация на интернет
на
страницата на Министерство
земеделието
на земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

303

Извадково
Добиви от полски култури - Площи, производство и средни
Годишно
реколта`2022
добиви от полски култури реколта`2022 на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия на
национално ниво.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници и
административна
информация от ИСАК

Задължително до Предварителни данни -Обща електронна публикация
Бюджет на
30.12.2022 г.
Министерство
на НСИ; Специализирана
31.03.2023 г.;
на
електронна публикация на
Окончателни
земеделието
интернет страницата на
резултати Министерство на
30.06.2023 г.
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

304

Извадково
Производство на плодове - Площи, производство, средни
Годишно
реколта `2022
добиви и реализация на плодове реколта`2022, на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия на
национално ниво.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници и
административна
информация от ИСАК

Задължително до 11.04.2023 г.
15.01.2023 г.

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

305

Производство на зеленчуци -Реколтирани площи, производство и Извадково
Годишно
реколта `2022
реализация на зеленчуци реколта`2022, на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия на
национално ниво.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници и
административна
информация от ИСАК

Задължително до 11.04.2023 г.
30.12.2022 г.

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
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15.08.2022 г.
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

ДЪРЖАВЕН

Описание на
изследването/дейността

3

ВЕСТНИК

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Извадково
Площи, производство, средни
Годишно
добиви и реализация на грозде реколта`2022, производство на вино
и други продукти на национално
ниво и статистически райони;
Агротехнически мероприятия на
национално ниво.

306

Производство на грозде и
вино - реколта`2022

307

Дейност на предприятията Преработка на плодове и зеленчуци Изчерпателно
за преработка на плодове и през 2021 г. на национално ниво.
Годишно
зеленчуци през 2021 година

308

Птицевъдството в България Брой на птиците към 31.12.2021 г.,
през 2021 година
производство на яйца и птици за
клане през 2021 г. на национално
ниво и статистически райони.

Извадково
Годишно

№

1

2

Описание на
изследването/дейността

3

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

Задължително до 11.04.2023 г.
Анкетна карта
15.01.2023 г.
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници - за
производството на
грозде; Данни от
административен
източник: ИАЛВ - за
производството на вино

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Задължително до 30.06.2022 г.
29.04.2022 г.

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници

Задължително до 29.04.2022 г.
31.03.2022 г.

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието
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Тема на изследването/
дейността
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Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Източник на финансиране

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

309

Пчеларството в България
през 2022 година

Брой на пчелните семейства,
производство и реализация на мед
през 2022 г. на национално ниво и
статистически райони.

Извадково
Годишно

Анкетна карта
Персонално интервю с
пчелари или онлайн
попълване на
въпросници

Задължително до 30.03.2023 г.
31.01.2023 г.

Бюджет на
Специализирана електронна
Министерство
публикация на интернет
на
страницата на Министерство
земеделието
на земеделието;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

310

Селскостопански животни - Брой на животните към 01.11.2022
ЕРД, ДРД и свине към 1-ви г., производство и реализация на
ноември 2022 година
основни животински продукти на
национално ниво и статистически
райони.

Извадково
Годишно

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани или онлайн
попълване на
въпросници

Задължително до Предварителни данни -Обща електронна публикация
Бюджет на
31.01.2023 г.
Министерство
на НСИ; Специализирана
15.02.2023 г.,
на
електронна публикация на
Окончателни земеделието
интернет страницата на
15.05.2023 г.
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

311

Преработка на мляко и
Количество преработено мляко и
производство на млечни
производство на млечни продукти
продукти през 2021 година през 2021 г. на национално ниво и
статистически райони.

Изчерпателно
Годишно

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Задължително до 30.06.2022 г.
29.04.2022 г.

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

312

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
Годишно
2021 година
в кланиците и произведено
количество месо по видове през
2021 г. на национално ниво и
статистически райони.

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Задължително до 30.06.2022 г.
15.04.2022 г.

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието
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6
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Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

Форма на предоставяне

7

8

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

9

10

Бюджет
(лева)

11

313

Изчерпателно
Преработка на мляко и
Количество преработено мляко и
производство на млечни
производство на млечни продукти в Месечно
продукти през 2022 година млекопреработвателните
предприятията през 2022 г. на
национално ниво.

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния Министерство на
месец
земеделието;
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерство
на
земеделието

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

314

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
Месечно
2022 година
в кланиците и произведено
количество месо по видове през
2022 г. на национално ниво.

Задължително до 30-то число
след отчетния
месец

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

Дейност на люпилните в
Брой на заложените яйца за
България през 2022 година инкубация и реализирани
еднодневни пилета през 2022 г. на
национално ниво.

Ежемесечно
Интернет страницата на
45 дни след отчетния Министерство на
месец
земеделието;
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.
Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния Министерство на
месец
земеделието;
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
Министерство
на
земеделието

315

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници
Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията или
онлайн попълване на
въпросници

Бюджет на
Министерство
на
земеделието

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

Бюджет на
Обща електронна публикация
Министерство
на НСИ; Специализирана
на
електронна публикация на
земеделието
интернет страницата на
Министерство на
земеделието;
Въпросник за Евростат и
международни организации.

Бюджет на
Министерст
во на
земеделието

Изчерпателно
Месечно

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ
316

Заетост и използване на
територията на България
през 2022 година

Заетост и използване на територията Извадково
Годишно
на страната през 2022 г.
(БАНСИК`2022) на национално
ниво, статистически райони и
области.

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена и
административна
информация от ИСАК

29.07.2022 г.
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№

1

Тема на изследването/
дейността

2

Описание на
изследването/дейността

3

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Източници и форма
на събиране на
данните

4

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

6

31.10.2022 г.

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

7

8

9

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ
ТЕМА 5.3 СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изчерпателно
Количество образувани,
Годишно
оползотворени и обезвредени
отпадъци; Събрани и
транспортирани отпадъци с
произход от бита; Превозени
отпадъци от, за и през територията
на страната (вкл. с нотификации): по
код на отпадък и по стопански
субекти, включително общини.

317

Образувани, оползотворени
и обезвредени отпадъци;
Превоз на отпадъци от, за и
през територията на
Република България

318

Изчерпателно
Капацитет на инсталации за Капацитет на инсталации за
оползотворяване и
оползотворяване и обезвреждане на Годишно
обезвреждане отпадъци
отпадъци по код на операция;
национално ниво

Задължително
Чрез отчети от
31.03.2022 г.
стопански субекти,
извършващи дейности
по управление на
отпадъците (вкл.
транспортиране) и
издадени документи нотификации за превоз
на отпадъци

31.10.2022 г.

Докладване по Регламент
(ЕО) № 2150/2002 на
Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката
на отпадъците, вкл. доклад за
качеството;
Докладване до Евростат Въпросник за битовите
отпадъци;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Задължително

31.10.2022 г.

Докладване по Регламент
(ЕО) № 2150/2002 на
Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката
на отпадъците, вкл. доклад за
качеството;
Докладване до Евростат Въпросник за битовите
отпадъци;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Чрез документи за
извършване на
дейности с отпадъци.
Данни на ИАОС
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5

6

С Т Р. 5 5

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Източник на финансиране

Срок

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

7

8

9

ЕК
(лева)

10

Бюджет
(лева)

11

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ МТСП
ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА
Всяко 15-то число на Набор от стандартизирани
Регистър на търсещите Задължително
месеца
статистически справки
работа лица в ИС
на всяко 15-то
НБДПТЕСФ на АЗ
число от месеца
следващ отчетния

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

Изчерпателно
Брой на заявените, заетите, Ежемесечно отчитане на броя на
Месечно,
закритите и свободните
заявените, заетите, закритите и
работни места
свободните работни места в бюрата Годишно
по труда

Регистър на заявените
работни места в ИС
НБДПТЕСФ на АЗ

Задължително

Всяко 15-то число на Набор от стандартизирани
месеца
статистически справки
агрегирани по : сектори на
икономиката (А21);
НКПД2011; образование и
квалификации

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

Брой на разкритите
Ежемесечно отчитане на броя на
субсидирани работни места заявените, заетите, закритите и
свободните субсидирани работни
места в бюрата по труда

Изчерпателно
Месечно,
Годишно

Регистър на заявените
работни места в ИС
НБДПТЕСФ на АЗ

Задължително

Всяко 15-то число на Набор от стандартизирани
месеца
статистически справки
агрегирани по : сектори на
икономиката (А21);
НКПД2011; образование и
квалификации

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

322

Брой на устроените в
Ежемесечно отчитане на броя на
заетост безработни лица на заявените, заетите, закритите и
субсидирани работни места свободните субсидирани работни
места в бюрата по труда

Изчерпателно
Месечно,
Годишно

Регистър на
регистрираните
безработни лица в ИС
НБДПТЕСФ на АЗ

Задължително

Бюджет на АЗ
Всяко 15-то число на Набор от стандартизирани
месеца
статистически справки
агрегирани по : пол; възраст;
продължителност на
регистрация; образование и
квалификации; етнос; област

Бюджет на
АЗ

323

Изчерпателно
Брой включени в обучения Ежемесечно отчитане на броя на
безработни и заети лица
проведените обучения за безработни Месечно,
и заети лица, броя на включените в Годишно
обучения лица, броя на завършилите
успешно, броя на отпадналите от
обучения

Регистър на курсовете
за обучения на
възрастни в ИС
НБДПТЕСФ на АЗ

Задължително

Всяко 15-то число на Стандартизирана
месеца
статистическа справка
агрегирана по: пол, възраст,
образование,
продължителност на
регистрация; област

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

324

Изпълнение на активните Събиране на данни за участниците и Изчерпателно
Годишно
мерки за обучение и заетост изплатените средства за активна
LMP_Database
политика по заетостта съгласно
методиката на Евростат

ИС НБДПТЕСФ на АЗ Задължително

До 31 август на
годината следваща
отчетната

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

319

Брой регистрирани търсещи Ежемесечно агрегиране на
работа лица (безработни,
регистрови микроданни за
заети, учащи и пенсионери) регистрираните търсещи работа
лица в бюрата по труда

320

321

Изчерпателно
Месечно,
Годишно

Набор от статистически
справки /според броя на
изпълняваните в отчетната
година мерки, програми и
схеми/
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4

5

6

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Срок

7

Форма на предоставяне

8

Източник на финансиране
Държавен
бюджет
(лева)

ЕК
(лева)

9

10

Бюджет
(лева)

11

325

Допуснати до пазара на
труда граждани на трети
държави по ЗТМТМ

Събиране на данни за издадените
разрешения за работа на чужденци

Изчерпателно
Годишно, на
тримесечия

Регистър на издадените Задължително
разрешения за работа
на чужденци на АЗ

До 31 август на
годината следваща
отчетната

Статистически справки

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

326

Издадени разрешения за
сезонна работа по статут,
пол, продължителност,
икономически сектор и
гражданство SW1, SW2

Събиране на данни за издадените
разрешения за работа на чужденци

Изчерпателно
Годишно, на
тримесечия

Регистър на издадените Задължително
разрешения за работа
на чужденци на АЗ

До 31 август на
годината следваща
отчетната

Статистически справки

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

327

Търсене на работна сила с
определена квалификация и
умения през следващите 12
месеца

Национално представително
изследване на нагласите на
работодателите да наемат персонал
с определени качества

Извадково,
два пъти в
годината

Доброволно
Онлайн анкета сред
работодатели, излъчени
със стратифицирана
случайна извадка
покриваща всички 28
области, 10
икономически сектора и
три типа големина на
предприятието

Едномерни и двумерни
До 20 февруари за
разпределения
първата вълна на
изследването и до 20
септември за втората

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

328

Тримесечни административни данни Изчерпателно, Регистър на
Брой на постъпилите,
тримесечно
заявленията за
одобрените и изплатените
компенсиране
заявления от работодатели
за компенсиране на
работници и служители, за
които е въведено спиране
на дейността или намалено
работно време

Всяко 20-то число на Стандартизирани
месеца, следващ
статистически справки
тримесечието

Бюджет на АЗ

Бюджет на
АЗ

Задължително
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13
от 29 април 2022 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от
2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.;
изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от
2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г. и
бр. 8 от 2022 г.)
Днес, 29.04.2022 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна,
на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във
връзка със Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК
за 2022 г.) (ДВ, бр. 18 от 2022 г.), Наредба № 42
от 2004 г. за въвеждане на класификационни
статистически системи за кодиране на болес
тите и проблемите, свързани със здравето,
и на медицинските процедури и Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 9 от
2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 39
и 82 от 2021 г.) 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. 11, т. 1 накрая се добавя „и
здравни грижи съгласно приложение № 1а
към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.;“.
§ 2. Създава се чл. 12б:
„Чл. 12б. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за
медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2
от ЗБНЗОК за 2022 г. е на обща стойност
3 583 625,5 хил. лв. за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска
помощ – 363 710,9 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение) –
380 229 хил. лв.;
3. мед и ко -д иа г но с т и ч на дей но с т –
207 286 хил. лв.;
4. болни чна медицинска помощ –
2 632 399,6 хил. лв.
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(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща
плащания за дейности, извършени по реда
на този Договор за изменение и допълнение
на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. (НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г.) в
периода 1.12.2021 г. – 30.11.2022 г., в това число
и заплащане за работа при неблагоприятни
условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична
обстановка, за период, определен със закон.
(3) Годишният размер на средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г.
е на обща стойност 1 626 434,8 хил. лв. за
следните видове:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията
на страната – 877 869,2 хил. лв.;
2. лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продук
ти при животозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, и прилагани в условията
на болнична медицинска помощ, които НЗОК
заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 632 583,6 хил. лв.;
3. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК
заплаща извън стойност та на оказваните
медицински услуги – 115 982 хил. лв.
(4) В случай че при анализа на текущото
изпълнение към 30 септември 2022 г. на здравноосигурителните плащания за медицински
дейности се установи очаквано неизпълнение
на предвидените разходи към 31 декември
2022 г. на средствата за здравноосигурителни
плащания по съответните редове по чл. 1,
ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г., след осигуряване на финансирането по § 9 от същия закон
оставащите средства може да се използват за
плащания само за медицинските дейности по
същите редове при условия и по ред, определени от НС на НЗОК и от УС на БЛС.
(5) По реда на този Договор за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г. се заплащат и медицински
дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и
Агенцията за социално подпомагане, както и
по реда на системите за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2022 г.
(6) Разходи те за зд равноосиг у ри телни
плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни
условия на работа при обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка, се разпределят и извършват в рам-

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ките на определените параметри в ЗБНЗОК
за 2022 г. и в съответствие с параметрите на
разходите за здравноосигурителни плащания
и събраните приходи по бюджета на НЗОК
за 2022 г.
(7) За срока на обявена извънредна епидем и чна обстановка пора ди епи дем и чно
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от
централния бюджет по бюджета на НЗОК се
осигуряват средства за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала
на изпълнителите на болнична медицинска
помощ по реда на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2022 г.
(8) Сумите за неблагоприятни условия за
работа при обявено извънредно положение,
съответно извънредна епидемична обстановка,
в т. ч. и за заплащане на изпълнителите на
медицинска помощ за поставяне на ваксини
срещу COVID-19, могат да се осигуряват и
чрез допълнителен трансфер от бюджета на
Министерството на здравеопазването.“
§ 3. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б. (1) Надзорният съвет на НЗОК
може да одобрява компенсирани промени
между средствата за здравноосигурителните
плащания за медицински дейности, посочени
в чл. 12б, ал. 1, след становище на УС на БЛС
в едноседмичен срок от уведомяването.
(2) Размерът на средствата по чл. 12б,
ал. 1 и 3 може да се променя със средства
от „Резерв, включително за непредвидени и
неотложни разходи“ или други средства по
реда на ЗБНЗОК за 2022 г., но не по-рано от
1.09.2022 г.“
§ 4. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Изпълнители на пакета дейности,
включени в приложение № 1а „Здравни грижи,
осъществявани в дома от медицински сестри,
акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г., могат да бъдат лечебни заведения за първична извънболнична
медицинска помощ.“
§ 5. В чл. 20, т. 1 се създават букви „д“ и „е“:
„д) не са с отнети права да упражняват
медицинска професия в Република България – за медицинските сестри/акушерки/лекарски асистенти, които работят в лечебните
заведения за първична медицинска помощ;
е) членство в съответната Региона лна
колег и я (РК) на Бъ л гарската асоц иа ц и я
на професионалистите по здравни грижи
(БАПЗГ) – за медицинските сестри/акушерки/
лекарски асистенти, които работят в лечебните
заведения за първична медицинска помощ;“.
§ 6. Създава се чл. 22в:
„Чл. 22в. (1) През 2022 г. НЗОК сключва
договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите
условия по чл. 20 – 22 и специалните условия,
посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи
за сключване на договор/допълнително спо-
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разумение със съответната РЗОК, представят
документите, посочени в специалната част.“
§ 7. Създава се чл. 23е:
„Чл. 23е. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от
ЗЗО лечебните заведения, които не са били
изпълнители на медицинска помощ до влизане в сила на този Договор за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение
с НЗОК, подават заявления и представят
документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този Договор за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г.
(2) При непълнота на представените док у менти дирек торът на РЗОК в срок до
7 дни от установяването є писмено уведомява
лечебното заведение за това обстоятелство и
определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него
длъжностно лице има право да провери на
място в лечебното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.“
§ 8. Създава се чл. 23ж:
„Чл. 23ж. През 2022 г. в съответствие с § 11
от ПЗР на ЗБНЗОК за 2022 г. сключването на
договори и/или допълнителни споразумения с
изпълнители на болнична медицинска помощ
по реда на чл. 59, ал. 1а от ЗЗО е в рамките
на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1,
буква „б“ от ЗБНЗОК за 2022 г.“
§ 9. Създава се чл. 23з:
„Чл. 23з. (1) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени до влизане в
сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за
2020 – 2022 г., изпълнителите на медицинска
помощ сключват допълнителни споразумения,
които съдържат промени, произтичащи от този
Договор за изменение и допълнение на НРД
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(2) При сключване на допълнителни споразумения по ал. 1 изпълнителите на извънболнична медицинска помощ представят в
РЗОК декларация на хартиен и електронен
носител по образец, посочен в приложение
№ 9а, респ. № 10а, включваща и наетите медицински сестри, акушерки или асоциирани
медицински специалисти, с посочен УИН.
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(3) При сключване на допълнителни споразумения по ал. 1 изпълнителите на болнична
медицинска помощ представят в РЗОК документ по чл. 268, ал. 1, т. 10, актуални към
влизане в сила на този Договор за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г. приложения № 1 и № 1а към
сключените от тях индивидуални договори с
НЗОК, както и списък на наетите медицински
сестри, акушерки, асоциирани медицински
специалисти или помощник-фармацевти, с
посочен УИН.“
§ 10. В чл. 24, ал. 1 след думите „чл. 23б,
ал. 3“ се добавя „или чл. 23е, ал. 3“.
§ 11. В чл. 26, ал. 4 думите „чл. 23, 23а, 23б
и 24“ се заменят с „чл. 23, 23а, 23б, 23е и 24“.
§ 12. В чл. 36, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В бу к ва „а“ д у мите „Национа лната
програма за първична профилактика на рака
на маточната шийка 2017 – 2020 г., приета с
Решение № 1 от 5 януари 2017 г. на Министерския съвет на Република България“ се
заменят с „Национална програма за първична
профилактика на рака на маточната шийка
2021 – 2024 г., приета с Решение № 183 от
5.03.2021 г. на Министерския съвет на Репуб
лика България“.
2. В буква „б“ след думите „Република
България“ се поставя запетая и се добавя
„както и на последваща аналогична национална програма“.
§ 13. В чл. 37, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Наименованието „Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите
за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на
отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК (Наредба № 10 от 2009 г.)“ се заменя
с „Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба
№ 10 от 2009 г.)“.
2. В т. 4, буква „б“ думите „рецептурната
бланка“ се заменят с „електронното предписаниe (единично или тройно)“.
§ 14. В чл. 41, ал. 1 думите „рецептурните
бланки“ се заменят с „електронните предписания“.
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „се издава“ се добавя
„електронна“ и се създава изречение второ:
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„Електронната рецептурна книжка се издава
от ОПЛ, а за лишените от свобода лица – от
ОПЛ или от лекари, работещи в лечебни заведения към Министерството на правосъдието,
обслужващи тази категория лица.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Електронната рецептурна книжка по
ал. 1 се издава под формата на електронен
документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
о т носно елек т рон ната и ден т ифи к а ц и я и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.) и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националната здравноосигурителна
каса издава указания за работа с електронната
рецептурна книжка.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 се прилага и при електронно
предписване на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Електронната рецептурна книжка обединява историческа информация за:
1. вписаните за ЗОЛ диагнози в Национален регистър „Рецептурни книжки“ в ИИС;
2. издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ;
3. информация за последно избрания ОПЛ
на ЗОЛ.“
§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се предписват съгласно
глава трета, раздел IV от Наредба № 4 от
2009 г. и този раздел“ се заменят с „от съответните списъци по чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 1
и чл. 39, ал. 1, се предписват електронно с
електронно предписание при условията и по
реда на Наредба № 4 от 2009 г.“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допускат се промени в електронното
предписание от лекаря, който го е извършил,
като за целта същият анулира неизпълненото
електронно предписание или неизпълнените
части от него и издава ново.“
§ 17. В чл. 45 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите на заместване на един лекар
от друг заместникът, извършил електронното предписание, попълва личните си данни,
ИАМН/РЗИ № на практиката на титуляря,
уникалния идентификационен номер (УИН) на
заместника и подписва с неговия личен КЕП.“
§ 18. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение трето думите „на рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 от Наредба
№ 4 от 2009 г.“ се заменят с „по реда, предви-

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ден за предписване на лекарствени продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК“.
2. В ал. 5, изречение първо думите „не
предписва съответните лекарствени продукти
на рецептурна бланка“ се заменят с „не издава
електронно предписание“.
§ 19. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „рецептурни бланки“ се
заменят с „електронни предписания“.
2. В ал. 3 думите „рецептурната бланка“
се заменят с „електронното предписание“.
3. В ал. 4 думите „на една и съща рецептурна бланка, респ. отрязък“ се заменят със
„с едно електронно предписание, респ. с една
част от електронно предписание“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Напълно и частично заплащани от
НЗОК лекарствени продукти се предписват с
отделни електронни предписания независимо
от ползвания образец.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Назначените с един протокол лекарствени продукти се предписват с едно електронно
предписание. Това правило се прилага и в
случаите, когато с един протокол са назначени
медицински изделия, както и диетични храни
за специални медицински цели.“
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Не се допуска предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински
цели на ЗОЛ в случаите, в които в издадената му електронна рецептурна книжка не е/
са регистрана/и съответната/ите диагноза/и
или същата/те е/са деактивирана/и от ОПЛ.“
7. В ал. 9 думите „една рецептурна бланка“
се заменят с „едно електронно предписание“.
§ 20. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. При издаване на електронно предписание за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронично заболяване
лекарят следи за спазването на изискванията
по чл. 48, 49 и 50.“
§ 21. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на отделна рецептурна
бланка“ се заменят с „електронно с отделно
електронно предписание“.
2. В ал. 2 думата „рецептата“ се заменя с
„електронното предписание“.
§ 22. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по ал. 1 се утвърждават
от управителя на НЗОК след решение на НС
и предварително съгласуване с БЛС. Изискванията, както и всички промени в тях се
обнародват от управителя на НЗОК в „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната
интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изискванията по ал. 1 не могат да се
изменят и/или допълват повече от два пъти
през една календарна година.“
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4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Националната здравноосигурителна
каса чрез РЗОК уведомява ИМП за приетите
и обнародвани изисквания по ал. 3, както и за
съответните им изменения и/или допълнения.
Изискванията са задължителни за ИМП.“
§ 23. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След утвърждаване по съответния ред
и заверяване на протокола в РЗОК лекарят от
ПИМП или лекарят от СИМП – специалист
по профила на заболяването, предписва електронно лекарствените продукти от заверения
протокол съгласно изискванията по чл. 58.“
2. В ал. 2 думите „издаването на рецептурна
бланка (МЗ-НЗОК), с която се предписва терапия“ се заменят с „издаване на електронно
предписание с лекарствена терапия“.
§ 24. В чл. 65 ал. 2 се изменя така:
„(2) Електронните предписания на лекарствени продукти за хронични заболявания,
лекарствени продукти от групи IА, IВ и IС,
както и всички останали лекарствени продукти
извън посочените в ал. 1, както и електронните
предписания на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се
изпълняват в аптеки, работещи по договор с
НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение
или избора на изпълнител на ПИМП от ЗОЛ.“
§ 25. В чл. 66 думите „Рецептурните бланки“ се заменят с „Електронните предписания“.
§ 26. Раздел IIа „Електронно предписване
на лекарствени продукти“ се отменя.
§ 27. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „Националната програма за
първична профилактика на рака на маточната
шийка 2017 – 2020 г., приета с Решение № 1
от 5 януари 2017 г. на Министерския съвет
на Република България“ се заменят с „Национална програма за първична профилактика
на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г.,
приета с Решение № 183 от 5.03.2021 г. на
Министерския съвет на Република България“.
2. В т. 2 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „както
и на последваща аналогична национална
програма“.
§ 28. Създава се чл. 114а:
„Чл. 114а. Лечебните заведения по чл. 113,
които кандидатстват за извършване на ВСМДИ
„Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ на
деца под обща анестезия към пакет „Образна
диагностика“ по приложение № 2 към чл. 1
на Наредба № 9 от 2019 г., трябва да отговарят на медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.
§ 29. В чл. 117 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след думите „Наредба № 9 от
2019 г.“ се поставя запетая и се добавя „като в
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декларацията задължително се посочва УИН
на наетите медицински сестри, акушерки или
асоциирани медицински специалисти;“.
2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „като в декларацията задължително
се посочва УИН на наетите медицински сестри, акушерки или асоциирани медицински
специалисти;“.
§ 30. Създава се чл. 121б:
„Чл. 121б. Лечебните заведения – изпълнители на ПИМП, кандидатстващи за изпълнение
на пакета дейности, включени в приложение
№ 1а „Здравни грижи, осъществявани в дома
от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1 от Наредба № 9 от
2019 г., подават заявления, към които прилагат:
1. сертификат за квалификация по професията от БАПЗГ с номер от националния
регистър (УИН) по смисъла на § 1, т. 2 от
допълнителната разпоредба на Закона за със
ловните организации на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощникфармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ), издаден от
съответната РК на БАПЗГ – за медицинските
сестри/акушерки/лекарски асистенти, които
работят в лечебното заведение;
2. диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалностите „Медицинска
сестра“/„Акушерка“/„Лекарски асистент“ от
професионално направление „Здравни грижи“;
3. копие от удостоверение за признаване
на професионална квалификация по медицинска професия, издадено от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
медицинск ите сест ри/ак у шерк и/лекарск и
асистенти чужденци.“
§ 31. Създава се чл. 138а:
„Чл. 138а. (1) За изпълнение на пакета дейности, включени в приложение № 1а „Здравни
грижи, осъществявани в дома от медицински
сестри, акушерки или лекарски асистенти“
към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., изпълнителите на ПИМП наемат медицинска/и
сестра/и, акушерка/и или лекарски асистент/и
с образователно-к валификационна степен
„бака лавър“ по съответната специа лност
„Медицинска сестра“/„Акушерка“/„Лекарски
асистент“ от професионално направление
„Здравни грижи“.
(2) Всяка медицинска сестра, акушерка
или лекарски асистент по ал. 1 осъществява
здравни грижи в дома за новородени, като
първото посещение е в ранния неонатален
период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение, а второто
посещение е до 14 дни след изписване от
лечебното заведение.
(3) Здравните грижи по ал. 1 се осъществяват за новородени ЗОЛ, включени в регистъра
на съответния ОПЛ след осъществен избор от
родителите/законните настойници на детето.
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(4) Оказаните здравни грижи се отразяват от медицинската сестра, акушерката или
лекарския асистент в „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ-НЗОК № 1).“
§ 32. В чл. 142 се създава т. 1а:
„1а. амбулаторни листове от медицинските
сестри/акушерките/лекарските асистенти – в
случай, че в изпълнение на договора му с НЗОК
е включен пакет „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки
или лекарски асистенти“ по приложение № 1а
към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.;“.
§ 33. Създава се чл. 147а:
„Чл. 147а. (1) При преценка на необходимостта от извършване на ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна
аксиална или спирална томография“ на дете
под обща анестезия лекарят със специалност „Педиатрия“ извършва обстоен преглед
на дет ет о и изда ва „ А мбулат орен л ис т“
(бл. МЗ-НЗОК № 1), в който вписва диагнозата
и обосновава необходимостта от извършване
на изследването под обща анестезия. В този
случай лекарят по педиатрия издава „Медицинско направление за медико-диагностични
дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), към което
прилага екземпляр от издадения от него амбулаторен лист.
(2) При преценка на необходимостта от
извършване на ВСМДИ „Ядрено-магнитен
резонанс“ или „Компютърна аксиална или
спирална томография“ на деца под обща
анестезия лекар със специалност, различна
от „Педиатрия“, насочва ЗОЛ към специалист
по педиатрия за извършване на обстоен преглед на детето с „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).
(3) В случаите по ал. 2 лекарят по педиатрия
издава „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 1), в който обосновава необходимостта
от извършване на изследването под обща
анестезия.
(4) Лекарят по ал. 2 издава „Медицинско
направление за медико-диагностични дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), към което прилага
екземпляр от издадения по ал. 3 амбулаторен
лист от лекаря по педиатрия.
(5) Условията за определяне на стойността на
медико-диагностичните дейности – ВСМДИ
„Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“,
на деца под обща анестезия се определят в
правилата по чл. 3 от ЗБНЗОК за 2022 г.“
§ 34. Създава се чл. 168а:
„Чл. 168а. (1) В случаите по чл. 147а изпълнителят извършва ВСМДИ „Ядрено-магнитен
резонанс“ или „Компютърна аксиална или
спирална томография“ на дете под обща анестезия въз основа на „Направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4)
и съвместно заключение на специалиста по
образна диагностика и лекаря по педиатрия.
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(2) Изпълнителят по ал. 1 извършва ВСМДИ
при спазване на описаните по-горе условия
и ред, както и в съответствие с медицинския
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
(3) Изпълнителят по ал. 1 осигурява 24-часово активно наблюдение на детето при необходимост след обща анестезия.“
§ 35. В чл. 173 се създава ал. 3б:
„(3б) Дог овор ен и т е о б ем и и цен и о т
1.01.2022 г. обхващат дейностите по реда на
този НРД и подлежат на заплащане през
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2022 г. по ЗБНЗОК за 2022 г. съгласно чл. 174в,
175в и 176в.“
§ 36. Създава се чл. 174в:
„Чл. 174в. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на
дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени
в приложение № 1 към чл. 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ и приложение
№ 1а към чл. 1 „Здравни грижи, осъществявани
в дома от медицински сестри, акушерки или
лекарски асистенти“ от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

Капитационно плащане
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от
GP01 0-18Y
0 до 18 години
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от
GP01 18-65Y
18 до 65 години
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над
GP01 65-200Y
65 години
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска
GP08
помощ на ЗОЛ извън обявения работен график
на практиката съгласно Наредба № 9 от 2019 г.
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година
GP04 0-1Y
по програма „Детско здравеопазване“
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години
GP04 1-2Y
по програма „Детско здравеопазване“
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години
GP04 2-7Y
по програма „Детско здравеопазване“
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години
GP04 7-18Y
по програма „Детско здравеопазване“
Посещение за осъществяване на здравни грижи
GP-N-01
за новородено до 14 дни след изписване от лечебното заведение
Задължителни имунизации и реимунизации на
GP03
деца от 0 до 18 години
Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ
Профилактични прегледи по програма „Майчино
GP06
здравеопазване“
Дейност по диспансерно наблюдение
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
NGP02
едно заболяване
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
NGP02-D
две заболявания
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
NGP03D
повече от две заболявания
GP05
Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.
GP09
GP07
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Имунизации на лица над 18 години
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни
райони

Неблагоприятни условия по чл. 185

Цена по реда
на чл. 177б,
ал. 3 (лв.)
5

1 198 860

2,90

2,20

3 121 200

1,75

1,40

1 473 433

2,70

2,20

5 793 493

0,15

0,14

531 000

18,00

14,00

200 000

17,00

13,00

500 000

16,00

12,00

630 000

18,00

11,00

25 000

14,00

14,00

908 079

10,00

7,00

4,00

4,00

2 941

12,00

9,00

1 850 000

18,00

13,00

1 556 600

20,00

15,00

1 003 714

24,00

18,00

2 398 610

25,00

18,00

215 179

10,00

7,00

22 920

15,00

10,00

5 531 413 лв.
стойност за периода

С Т Р.
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(2) Договорената в ал. 1 цена на ред GP05
„Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ
над 18 г.“ се заплаща ежемесечно в сроковете
и по реда на чл. 206.
(3) Изравнително калкулиране за процента
на обхванатите лица по ал. 2 се определя,
както следва:
1. за извършена профилактика на до 46 %
от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над
18 г. е 20 лв.;
2. за извършена профилактика на над 46 %
до 60 % от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на
ЗОЛ над 18 г. е 25 лв.;
3. за извършена профилактика на над 60 %
от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над
18 г. е 26 лв.
(4) Процентът на обхванатите с годишни
профилактични прегледи ЗОЛ над 18 г. се
определя за всеки ОПЛ месечно, считано от
30.06.2022 г., като съотношение между общия
брой на одобрените за заплащане годишни
профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.
в рамките на съответния период и средномесечния пропорционален брой прегледи за
същия период, определен спрямо подлежащите
на обхващане лица за този период. Годишното изравняване се извършва въз основа
на дейностите по ал. 2 за периода м. януари

ВЕСТНИК
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2022 г. – м. ноември 2022 г. За всеки от посочените периоди се извършва кумулативно
изравняване спрямо параметрите по ал. 3 в
рамките на съответния период и при необходимост преизчисляване на стойностите по
ал. 3, т. 1 – 3.
(5) Подлежащите на обхващане лица се
определят от броя на одобрените за заплащане
лица по редове GP01 18-65Y „Капитационно
заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65
години“ и GP01 65-200Y „Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години“.
(6) Размерът на заплащането по ал. 3 се
определя като разлика между заплатените
средства по ал. 2 и определените цени по
ал. 3, т. 1 – 3.
(7) Дейностите за GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“ се
заплащат на цена 25 лв., която подлежи на
месечна корекция след изравняване по реда
на ал. 4.“
§ 37. Създава се чл. 175в:
„Чл. 175в. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на
дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 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

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

Цена по реда
на чл. 177б,
ал. 3 (лв.)

1

2

3

4

5

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

5 611 550

34,00

24,50

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна
SOMC-44 1
специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ
по повод остри състояния

880 000

36,50

24,50

Първични прегледи при специалисти („Хирургия“,
SOMC-45 1 „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

140 103

34,00

24,50

SOMC-40 1

Първични профилактични прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“

39 286

34,00

24,00

SOMC-42 1

Първични специализирани прегледи по диспансерно
наблюдение на ЗОЛ

39 400

34,00

24,00

Първични посещения
SOMC-43 1

Вторични посещения
SOMC-43 2

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

2 500 000

13,00

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

580 500

15,00

12,00

Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“,
SOMC-45 2 „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

139 059

13,00

12,00
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

Цена по реда
на чл. 177б,
ал. 3 (лв.)

1

2

3

4

5

SOMC-39

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

47 829

20,00

14,00

SOMC-40 2

Вторични профилактични прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“

305 432

20,00

14,00

SOMC-41

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

250

30,00

13,00

SOMC-42 2

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

698 000

20,00

13,50

SOMC-55

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

18 522

20,00

16,00

1 072 825

13,60

10,00

1

7,49

7,49

669

28,36

28,36

Медицинска експертиза
Високоспециализирани дейности
05.31

Локално обезболяване – проводна анестезия

06.11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под
ехографски контрол

14.24

Лазертерапия при очни заболявания

21.22

Вземане на биопсичен материал от нос

21.29

Назален провокационен тест с алергени

21.31

Отстраняване на полипи от носната кухина

22.01

Пункция и аспирация на максиларен синус

28.0
31.48
33.29

Бронхопровокационен тест с метахолин

38.50

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

39.96

9 000

39,91

39,91

2

13,38

13,38

1

26,22

26,22

79

26,75

26,75

1 295

13,05

13,05

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

767

13,05

13,05

Ларингостробоскопия; ларингостробография

552

26,75

26,75

1

32,10

32,10

53

29,96

29,96

Венозна анестезия

361

25,00

25,00

40.11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

695

13,91

13,91

41.31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция
за специализирани изследвания

20

16,05

16,05

45.13

Диагностична горна ендоскопия

4 000

40,00

40,00

45.23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

265

40,00

40,00

45.24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмо
идоскопия

878

40,00

40,00

57.32

Уретроцистоскопия (диагностична)

2 088

20,12

20,12

57.33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

58.0

Уретротомия при стриктура

58.23

1

13,91

13,91

38

14,98

14,98

Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

13,91

60.11

Вземане на биопсичен материал от простата

5

13,91

13,91

64.11

Вземане на биопсичен материал от пенис

3

13,91

13,91

67.11

Колпоскопия със/без прицелна биопсия

5 200

40,00

40,00

67.19

Абразио на цервикален канал

50

40,00

40,00

67.32

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

3 000

13,91

13,91

68.16

Аспирационна ендометриална биопсия

62

8,03

8,03
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

Цена по реда
на чл. 177б,
ал. 3 (лв.)

1

2

3

4

5

81.91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

82.04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

22 516

17,44

17,44

1 232

40,77

40,77

83.13

Вагинотомия

7

8,56

8,56

85.0
85.11

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

757

16,05

16,05

Вземане на биопсичен материал от гърда

753

13,91

13,91

86.3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

12 209

13,91

13,91

88.71

Трансфонтанелна ехография

1 952

17,44

17,44

88.72

Ехокардиография

510 000

22,79

22,79

88.721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за
сърдечна патология на плода

1

28,89

28,89

88.73

Ехография на млечна жлеза

148 000

20,00

16,50

88.75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни
съдове

2 627

17,66

17,66

88.77

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

39 500

17,66

17,66

88.79

Ехографско изследване на стави при деца

12 656

17,66

17,66

88.98

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

1

20,33

20,33

89.01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

1

26,75

26,75

89.04

Ин терп ретаци я на резул тат от изследване на
кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на
еритроцити

1

26,75

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

27

26,75

26,75

89.07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране
на оперативна интервенция с анестезия

3 000

14,00

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

5

26,75

26,75

89.12

Назален провокационен тест с медиатори

88

28,89

28,89

89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

28 000

16,05

16,05

89.41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

8 032

20,12

20,12

89.50

Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис
(ЕКГ Холтер мониториране)

13 451

17,44

17,44

89.61

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

1 513

17,12

17,12

90.49

Индуциране на храчка и нейната обработка

93.08

Електромиография (ЕМГ)

93.13

Постизометрична релаксация

1

12,84

12,84

34 800

16,05

16,05

315

12,84

12,84
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

Цена по реда
на чл. 177б,
ал. 3 (лв.)

1

2

3

4

5

93.21

Екстензионна терапия

171

12,84

12,84

93.27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

98

27,82

27,82

93.75

Фониатрична консултация с последваща гласова
рехабилитация – (комплекс дихателни, фониаторни
и резонаторни упражнения)

823

27,82

27,82

94.35

Сесия за кризисна интервенция

185

5,00

5,00

95.12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

10 877

36,06

36,06

95.23

Евокирани потенциали

165

20,33

20,33

95.47

Фонетография

1

16,05

16,05

96.53

Назален лаваж и обработка

1

18,19

18,19

99.88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно
зарастващи рани

15 000

26,75

26,75

Z01.5

Кожно-алергично тестуване

898

8,03

8,03

Z01.5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

443

9,63

9,63

Физикална и рехабилитационна медицина
SOMC-56

Първоначален специализиран преглед по пакет
физиотерапия и рехабилитация

338 213

20,00

11,00

SOMC-36

Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и
рехабилитация

3 269 825

6,00

3,00

SOMC-37

Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и
рехабилитация

133 237

6,00

3,00

SOMC-38

Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и
рехабилитация

3 355 255

6,00

3,00

SOMC-46

Заключителен преглед по пакет физиотерапия и
рехабилитация

338 079

10,50

8,00

“
§ 38. Създава се чл. 176в:
„Чл. 176в. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност
1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани
медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

01

Клинична лаборатория

01.01

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

4 715 040

2,30

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

1 078 237

1,00

01.04

Време на кървене

80 000

1,70

01.05

Протромбиново време

371 974

2,45

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

31 386

2,45

01.07

Фибриноген

60 961

2,45

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

01.08

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

2 012 802

1,10

01.09

Седимент – ориентировъчно изследване

1 354 999

1,10

01.10

Окултни кръвоизливи

3 953

2,70

01.11

Глюкоза

2 600 000

1,65

01.12

Кръвно-захарен профил

500 000

4,50

01.13

Креатинин

2 131 246

1,70

01.14

Урея

353 641

1,70

01.15

Билирубин – общ

110 581

1,70

01.16

Билирубин – директен

60 000

1,70

01.17

Общ белтък

86 995

1,70

01.18

Албумин

59 273

1,70

01.19

Холестерол

1 027 185

1,70

01.20

HDL-холестерол

1 099 490

1,70

01.21

Триглицериди

1 380 371

1,70

01.22

Гликиран хемоглобин

750 000

11,00

01.23

Пикочна киселина

709 788

1,70

01.24

AСАТ

1 664 782

1,70

01.25

АЛАТ

1 675 093

1,70

01.26

Креатинкиназа (КК)

32 000

1,70

01.27

ГГТ

351 662

1,70

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

118 793

1,70

01.29

Алфа-амилаза

56 422

1,70

01.30

Липаза

12 864

2,00

01.31

Натрий и калий

277 343

3,40

01.33

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

1 800 000

5,00

01.34

Калций

89 289

1,70

01.35

Фосфати

48 649

1,70

01.36

Желязо

286 540

1,70

01.37

ЖСК

97 666

2,50

01.38

CRP

625 000

4,50

01.39

LDL-холестерол

1 025 147

2,20

01.40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско
или автоматично апаратно изследване

310 909

2,50

01.41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

25 244

2,50

01.42

Орален глюкозо-толерантен тест

11 541

4,70

02.09

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

8 031

4,40

02.10

Изследване на ревма фактор (RF)

8 733

4,40

09.01

Криоглобулини

85

7,50
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09.02

Общи имуноглобулини IgM

1 134

11,75

09.03

Общи имуноглобулини IgG

1 260

11,75

09.04

Общи имуноглобулини IgA

1 045

11,75

09.05

С3 компонент на комплемента

203

11,75

09.06

С4 компонент на комплемента

200

11,75

10.08

fT4

286 984

12,00

10.09

TSH

750 000

12,00

10.10

PSA

625 000

13,00

10.11

CA-15-3

6 250

13,50

10.12

СА-19-9

6 250

13,50

10.13

СА-125

15 000

13,50

10.14

Алфа-фетопротеин

47 574

13,50

10.15

Бета-хорионгонадотропин

47 943

14,50

10.16

Карбамазепин

180

14,50

10.17

Валпроева киселина

1 157

14,50

10.18

Фенитоин

10

14,50

10.19

Дигоксин

35

14,50

10.20

Изследване на урина – микроалбуминурия

209 000

9,60

10.21

Progesteron

12 543

12,00

10.22

LH

16 342

12,00

10.23

FSH

21 036

12,00

10.24

Prolactin

31 217

12,00

10.25

Estradiol

15 082

12,00

10.26

Testosteron

16 323

12,00

10.27

Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO

53 000

12,00

10.32

Феритин

3 966

11,00

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

2 913

14,50

10.61

СЕА

5 000

14,50

10.76

Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на
SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици

100 000

7,00

10.77

Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4)

15 000

45,00

10.78

Фибрин деградационни продукти: D-димер

420 000

20,00

02

Клинична микробиология

02.07

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR
или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

53 000

4,27

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции
и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

20 222

4,40

02.10

Изследване за ревматоиден фактор (RF)

23 022

4,40

02.11

Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза

2 267

4,27

С Т Р.
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4

02.12

Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за
доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli

105 056

9,60

02.13

Микробиологично изследване на у рина за у рокулту ра за Е.
coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други
Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S.
saprophyticus)

173 316

7,20

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.

8 004

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.)

18 962

10,20

02.19

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

173 088

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.

152 018

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.

2 961

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.

3 193

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.

3 193

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.

15 964

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. Albicans)

98 418

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)

68 414

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

7 614

8,50

02.29

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

7 607

8,50

10.63

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

2 417

3,46

10.64

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

200 000

35,00

04

Медицинска паразитология

04.01

Микроскопско изследване за паразити

215 494

4,50

04.02

Серологично изследване за трихинелоза

362

12,00
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04.03

Серологично изследване за токсоплазмоза IgM

4 559

11,00

04.04

Серологично изследване за ехинококоза

2 535

12,00

04.05

Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis

135

1,40

04.06

Серологично изследване за токсоплазмоза IgG

2 915

11,00

05

Вирусология

05.01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

40 000

9,50

05.02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM

266

9,80

05.03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

42

9,80

05.04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

833

10,20

05.05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

58 645

10,20

05.06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

8 072

11,40

05.07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела хепатитен В вирус

1 004

13,06

05.09

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG

204

9,80

05.10

Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен
В вирус

551

13,06

10.64

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

420 000

35,00

10.75

Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа
на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок
онкогенен риск 16 и 18

6 250

66,00

10.76

Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на
SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици

40 000

7,00

06

Образна диагностика

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

35 998

1,80

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

637

9,50

06.03

Рентгенография на лицеви кости

2 773

9,50

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

69 136

9,50

06.05

Специални центражи на черепа

2 496

9,50

06.06

Рентгенография на стернум

960

9,50

06.07

Рентгенография на ребра

15 440

9,50

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

2 469

9,50

06.09

Рентгенография на крайници

5 693

9,50

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

48 722

9,50

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

602

9,50

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

2 973

9,50

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

51 883

9,50

06.14

Рентгенография на бедрена кост

6 164

9,50

06.15

Рентгенография на колянна става

150 957

9,50

06.16

Рентгенография на подбедрица

18 201

9,50

06.17

Рентгенография на глезенна става

50 289

9,50

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

70 300

9,50

06.19

Рентгенография на клавикула

2 195

9,50
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1
06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

751

9,50

06.21

Рентгенография на скапула

554

9,50

06.22

Рентгенография на раменна става

52 530

9,50

06.23

Рентгенография на хумерус

4 261

9,50

06.24

Рентгенография на лакетна става

16 149

9,50

06.25

Рентгенография на антебрахиум

9 484

9,50

06.26

Рентгенография на гривнена става

39 524

9,50

06.28

Рентгенография на череп

4 489

15,50

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

262 005

15,50

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

563 196

15,50

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

1 574

15,50

06.32

Обзорна рентгенография на корем

18 214

15,50

06.33

Рентгенография на таз

56 805

15,50

06.34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва

06.39

Иригография

10.01

179 910

15,50

66

24,50

13 000

24,50

626

24,50

3 186

24,50

Компютърна аксиална или спирална томография

85 000

90,00

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

46 609

245,00

10.03

Мамография на двете млечни жлези

240 000

40,00

10.04

Ехография на млечна жлеза

25 000

20,00

10.58

Хистеросалпингография

70

24,50

10.59

Интравенозна холангиография

5

24,50

10.60

Венозна урография

697

24,50

10.62

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

114 531

15,50

10.93

Компютърна аксиална или спирална томография под обща анестезия при деца

1 200

300,00

10.92

Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца

600

500,00

07

Обща и клинична патология

07.01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

50

20,00

07.02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

50

20,00

07.03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

350

20,00

07.04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
пикочен мехур

50

20,00

07.05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

30

20,00

07.06

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

35

20,00

07.07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

59

20,00

07.08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

50

20,00

07.09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски
полови органи

390 000

30,00
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07.10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна
кухина

30

20,00

07.11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

20

20,00

07.12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

101

20,00

07.13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

20

20,00

10.38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

400

40,00

10.39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

373

40,00

10.40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

200

40,00

10.41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

107

40,00

10.42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

20

40,00

10.43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

367

40,00

10.44

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

20

40,00

10.45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

20

40,00

10.46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации
в коремната кухина

34

40,00

10.47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

1 431

40,00

10.48

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

41

40,00

10.49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

3 154

40,00

10.50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

15

40,00

10.51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

583

40,00

10.52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната
система

20

40,00

10.53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

30

40,00

10.54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

25

26,00

10.55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

25

26,00

10.56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

35

26,00

10.57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

30

26,00

09

Клинична имунология

01.38

Изследване на С-реактивен протеин

27

4,50

02.09

Определяне на антистрептолизинов титър

1 000

4,40

02.10

Изследване на ревматоиден фактор

65

4,40

09.01

Определяне на криоглобулини

31

7,50

09.02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

377

11,75

09.03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

493

11,75

09.04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

398

11,75

09.05

Определяне на С3 компонент на комплемента

267

11,75

09.06

Определяне на С4 компонент на комплемента

240

11,75

10.05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

111

140,00

10.06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и
моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

10

39,00
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10.07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

10

55,00

10.08

fT4

252

12,00

10.09

TSH

323

12,00

10.27

Определяне на Anti-TPO

1

12,00

10.29

Определяне на общи IgE

242

50,00

10.30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

487

50,00

10.76

Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на
SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици

10 000

7,00

12

Трансфузионна хематология

10.35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични
антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

86

14,11

10.36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата
чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

251

28,00

10.37

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

636

19,60

12.01

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)

37 319

8,50

12.02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти
с анти-А и анти-Н

5 648

5,00

12.03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

510

37,90

12.04

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

689

25,27

12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен
метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

12 000

37,90

12.06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

109

35,00

“
§ 39. Създава се чл. 177б:
„Чл. 177б. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО
НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените
обеми по чл. 174в, 175в и 176в за 2022 г., както
и в съответствие с параметрите на разходите
по ЗБНЗОК за 2022 г.
(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 от ЗБНЗОК
за 2022 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО
извършват текущо наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както и
за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 30.06, 30.09 и
към 31.12.2022 г., БЛС получава информация
за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа към 31.08.2022 г.
НС на НЗОК констатира превишение на сред-

ствата за здравноосигурителни плащания за
ПИМП и СИМП спрямо утвърденото от НС на
НЗОК месечно разпределение на бюджета за
съответния период, надхвърлящо предвидените
средства по бюджета на НЗОК за съответния
вид медицинска помощ, в срок до 20-о число
на месеца, следващ анализа, автоматично се
намаляват цените на медицинските дейности
с процента на превишението до размера на
определената цена съответно по чл. 174в, ал. 1,
колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“ или
чл. 175в, колона „цена по реда на чл. 177б,
ал. 3“, с изключение на дейностите по чл. 174в
на ред GP05 „Годишни профилактични прег
леди на ЗОЛ над 18 г.“. В тези случаи в срок
до 20.09.2022 г. НЗОК информира БЛС. Коригираните цени се публикуват на официалните
интернет страници на НЗОК и БЛС и влизат
в сила считано от 1.09.2022 г.
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(4) В случай че след изпълнение на дейностите по ал. 3 НС на НЗОК констатира
прогнозно превишение на бюджета на НЗОК
за ПИМП и СИМП, към 31.12.2022 г. цените на
видовете медицински дейности се намаляват
пропорционално с процента на превишението
на бюджета на месечна база след 30.09.2022 г.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса осъществява контрол по реда на глава
двадесета на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ за дейностите,
за които при анализа по ал. 2 се наблюдава
превишение на средства за здравноосигурителни плащания.“
§ 40. В чл. 179, ал. 1 се създава т. 11:
„11. посещение в дома на новородено ЗОЛ
до 14 дни след изписване от лечебното заведение за осъществяване на здравни грижи от
медицински сестри, акушерки или лекарски
асистенти от амбулатория на изпълнителя
на ПИМП.“
§ 41. В чл. 181 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. за извършени до две посещения за осъществяване на здравни грижи за новородено до
14 дни след изписване от лечебното заведение
съгласно приложение № 1а „Здравни грижи,
осъществявани в дома от медицински сестри,
акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 179, ал. 1, т. 2“
се добавя „и т. 11“.
§ 42. Създава се чл. 187б:
„Чл. 187б. (1) Изпълнителите на първична
извънболнична медицинска помощ получават
сума в размер на 10 лв. за поставена доза на
препоръчителна ваксина срещу COVID-19, в
която се включва и издаване на документ/и
за поставянето, например сертификат за
ваксинация срещу COVID-19, отговарящ на
изискванията на държавите – членки на Европейския съюз.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва по реда
на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България и се подава
в НЗИС.
(3) Общопрактикуващите лекари не могат
да отказват препоръчителна ваксина срещу
COVID-19 на желаещи да се имунизират лица,
вписани в техните регистри, при отсъствие
на противопоказания за прилагане на съответната ваксина.
(4) Отчитането на дейността по ал. 1 за лица,
записани в техните регистри, от изпълнителите
на ПИМП се извършва с „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ-НЗОК № 1), като кодът на имунизацията срещу COVID-19 по КСМП е 92192-00.
(5) Отчитането и заплащането на дейността
по ал. 1 се извършват при условията и в сроковете, регламентирани в раздел VІІІ, глава
седемнадесета.
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(6) След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните
електронни отчети по реда на ал. 5 НЗОК с
цел осъществяване на предварителен контрол
извършва сравнение между постъпилите в
НЗИС данни и данните от месечните електронни отчети.
(7) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 след установено съответствие при сравнението по ал. 6.
(8) Установено несъответствие при сравнението по ал. 6 е основание за отхвърляне от
заплащане на отчетена дейност по ал. 1, за
която е установено несъответствието.“
§ 43. Създава се чл. 202а:
„Чл. 202а. Ръководителите на лечебните
заведения, изпълнители на извънболнична
медицинска помощ (МЦ/ДКЦ/МДЦ), използват не по-малко от 50 % от приходите на
лечебното заведение от НЗОК за извършените
медицински дейности за разходи за персонал. При установено несъответствие НЗОК
заплаща на съответното лечебно заведение
по цени на медицинските дейности, намалени
до нивото на действащите цени по чл. 175в,
колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“.“
§ 44. В чл. 206 се създава ал. 9а:
„(9а) В информационната система на НЗОК
се извършва контрол за:
1. точно и правилно попълване на електронните първични медицински документи
съгласно изискванията на този договор;
2. пълно и точно изпълнение на дейността
съгласно изискванията на този договор;
3. изпълнение на условията по чл. 206а;
4. съответствие между подадената с електронните отчети на лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, оказана медицинска
помощ и извършена медико-диагностична
дейност (МДД) с подадената информация
към Националната здравна информационна
система (НЗИС) по отношение на: регистрационните данни на ЗОЛ, ИАМН/РЗИ номер
на лечебно заведение и НРН номер на издаден
електронен документ.“
§ 45. Създава се чл. 206а:
„Чл. 206а. (1) Лекарите, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична
медицинска помощ, сключили договор с НЗОК,
подават по електронен път към НЗИС информация за извършената от тях извънболнична
медицинска дейност.
(2) При приключване на всеки проведен
преглед лекарите по ал. 1 подават информацията от електронния амбулаторен лист чрез
своя медицински софтуер към НЗИС. За всеки
електронен амбулаторен лист НЗИС генерира
уникален национален референтен номер (НРН)
на амбулаторен лист.
(3) „Медиц инско нап равление за консул та ц и я и л и п ровеж да не на с ъвмес т но
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лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани
дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направлен ие за мед и ко -д иа г нос т и ч на дей нос т“
(бл. МЗ-НЗОК № 4), „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6) и „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) се издават
електронно и се изпращат чрез медицинския
софтуер на лекарите, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична
медицинска помощ, към НЗИС.
(4) При електронно издаване на направленията по ал. 3 същите се регистрират в НЗИС,
откъдето получават НРН.
(5) При електронно издаване на направленията по ал. 3 избраният от ЗОЛ изпълнител
на извънболнична или болнична медицинска
помощ проверява в НЗИС за наличието на
издадено електронно направление по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и
осигурителен номер на чуждестранно лице),
на когото е издадено направлението, и дата
на издаване на електронното направление.
(6) Не се допуска едновременно издаване
на първичните медицински документи по ал. 2
и 3 по електронен път с въведен НРН и на
хартиен носител с въведен № на документа,
генериран от медицинския софтуер на лекаря.
(7) В случаите по ал. 1 лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на
МДД, след завършване на дейността по „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ-НЗОК № 4) подават по електронен
път към НЗИС информация за извършените
МДД и резултатите от тях.
(8) Генерираните от НЗИС НРН номера
се подават от лекарите, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична
медицинска помощ, с електронните отчети
по чл. 206, ал. 1.
(9) За издадените по реда на ал. 3 направления не се прилага изискването на чл. 207,
ал. 4.
(10) До 1.11.2022 г. редът по ал. 1 – 9 не се
прилага по отношение на издадените на хартиен носител първични медицински документи
от лекари по дентална медицина, сключили
договор с НЗОК.
(11) Редът по ал. 1 – 9 не се прилага по
отношение на издадените на хартиен носител
първични медицински документи от лекарите,
назначени да обслужват категориите лица по
чл. 144, ал. 11.
(12) Редът за предоставяне на електронните
здравни записи е в съответствие с този договор и Наредбата по чл. 28г, ал. 6 от Закона
за здравето.“
§ 46. В чл. 212 се създава ал. 1а:
„(1а) Приети ят финансово-от четен документ по реда на чл. 211 е задължително
условие за плащане на ИМП.“
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§ 47. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. В т. 5 думите „(образци бл. МЗ-НЗОК)“
се заменят с „(бл. МЗ-НЗОК № 5 и бл. МЗ-НЗОК
№ 5А)“.
1.2. В т. 8 думите „Рецептурна книжка на
хронично болния“ се заменят с „Електронна
рецептурна книжка на хронично болния“.
2. В ал. 2:
2.1. Точки І – V се изменят така:
„I. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1)
се издава:
А. От общопрактикуващия лекар:
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от ОПЛ и ЗОЛ, се
прилага към здравното (медицинското) досие
на ЗОЛ, което съдържа всички медицински
документи, и се съхранява в кабинета на
лекаря. Един екземпляр от попълнения от
лекаря от лечебното заведение – изпълнител
на ПИМП, амбулаторен лист за извършения
преглед се предоставя на пациента.
Б. От лекаря от лечебното заведение за
СИМП:
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от лекаря специалист и
ЗОЛ, се води по ред, определен от лечебното
заведение, към него се прилагат всички медицински документи и се съхранява в кабинета
на лекаря. Един екземпляр от попълнения от
лекаря от лечебното заведение – изпълнител
на СИМП, амбулаторен лист за извършения
преглед се предоставя на пациента.
В. От председателя на ЛКК – за всяка
извършена експертиза на едно ЗОЛ:
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен
носител формира журнала на ЛКК, подреден
по хронологичен ред, който се съхранява в
кабинета на председателя на ЛКК; вторият
екземпляр се изпраща по ЗОЛ до ОПЛ за
прилагане към здравното досие. Един екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП/СИМП,
амбулаторен лист за извършения преглед се
предоставя на пациента.
Електронните отчети на лекарите по букви
„А“, „Б“ и „В“ за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, подписани с електронен подпис
съответно: на ОПЛ, извършил прегледа, на
лекаря специалист, извършил прегледа, или
на председателя на ЛКК, се изпращат през
портала на НЗОК.
Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на ПИМП и СИМП ежемесечно изпраща през
портала на НЗОК при отчитане на дейността
си съгласно тези изисквания.
II. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лече-
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ние“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) – съставя се в един
екземпляр по преценка на изпълнителя на
извънболнична медицинска помощ при необходимост от провеждане на специализирана
медицинска консултация или лечение.
III. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А) – съставя се в един екземпляр от изпълнителя на СИМП, а при необходимост от
провеждане на ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение
№ 8а или приложения № 8а и № 13а, и ВСМД
от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“ и от изпълнител на ПИМП.
IV. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – издава се в
един екземпляр за извършване на МДИ и
ВСМДИ, както следва:
1. за МДИ – издава се от изпълнител на
ПИМП/СИМП; резултатите се изпращат от
медико-диагностичната лаборатори я чрез
пациента или по служебен път на лекаря,
назначил изследванията;
2. за ВСМДИ – издава се от:
2.1. изпълнител на СИМП;
2.2. изпълнител на ПИМП:
– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер: PSA“
и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“;
– за ВСМДИ, които фигурират и като МДИ
в друг пакет по друга специалност.
V. „Рецептурни бланки“ (бл. МЗ-НЗОК № 5
и бл. МЗ-НЗОК № 5А) – издават се електронни предписания чрез медицинския софтуер
на ОПЛ/специалист, които се изпращат към
НЗИС. Издадените електронни предписания
се регистрират в НЗИС и получават НРН.
Данните от електронните предписания и НРН
номерата се вписват в съответния електронен
амбулаторен лист съгласно приложение № 2б.“
2.2. В т. VІ думите „чл. 53, ал. 1“ се заменят
с „чл. 53, ал. 2“.
2.3. В т. VІІІ т. 1 се изменя така:
„1. „Елект ронната рецепт у рна к ни ж ка
на хронично болния“ (ЕРК) е електронен
документ, който обединява историческа информация за вписаните за ЗОЛ диагнози в
Национален регистър „Рецептурни книжки“
в Интегрираната информационна система
(ИИС) на НЗОК и издадените и изпълнени
електронни предписания на ЗОЛ. Указанията
за работа с ЕРК са съгласно приложение № 2б.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Документите по ал. 2, т. І, ІІ, ІІІ, ІV,
V, VII, VІІІ и Х се издават електронно чрез
медицинския софтуер на ОПЛ/специалиста.
Издадените електронни медицински документи се регистрират в НЗИС и получават НРН.
В електронния амбулаторен лист по ал. 2, т. І
се съхранява информация за НРН номерата
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на издадените електронни медицински документи. Получените от НЗИС НРН номера
се подават от лекарите, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична
медицинска помощ, с електронните отчети
по чл. 206, ал. 1. Не се допуска едновременно
издаване на първичните медицински документи по електронен път с въведен НРН и на
хартиен носител с въведен № на документа,
генериран от медицинския софтуер на лекаря.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителите на СИМП отчитат по
електронен път документите по ал. 2, т. ІІ,
ІІІ, ІV и VІІ в РЗОК в сроковете по чл. 207.
Всяко отчетено „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско
направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направление
за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗНЗОК № 4) и „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6), подписано от лекаря,
извършил дейността (СМД, ВСМД или МДД),
се отразява в електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат. В тези
случаи същите на хартиен носител не се предоставят в РЗОК, а се съхраняват в лечебните
заведения – изпълнители на СИМП.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 48. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 думите „(образци бл. МЗНЗОК)“ се заменят с „(бл. МЗ-НЗОК № 5 и
бл. МЗ-НЗОК № 5А)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При отпечатване на хартиен носител
първичните медицински документи следва да
са идентични с електронните такива.“
§ 49. В чл. 221 след думата „Електронните“
се добавя „първични медицински и“.
§ 50. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „ЗБНЗОК за 2020 г.
и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят
със „ЗБНЗОК за 2020 г., § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК
за 2021 г. и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2022 г.“.
2. В ал. 2 думите „ЗБНЗОК за 2020 г. и § 2
от ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят със „ЗБНЗОК
за 2020 г., § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и
§ 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2022 г.“.
§ 51. В чл. 263 след думите „чл. 262, ал. 1,
т. 6“ се постава запетая и се добавя „предложение първо“.
§ 52. В чл. 268, ал. 1 се създава т. 18а:
„18а. списък на наетите медицински сестри,
акушерки, асоциирани медицински специалисти или помощник-фармацевти с посочен
УИН;“.
§ 53. В чл. 274 се създава ал. 4:
„(4) За лечебните заведения, които до влизане в сила на този Договор за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности
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за 2020 – 2022 г. не са били изпълнители на
медицинска помощ, общият брой на леглата,
с които се сключва договор/допълнително
споразумение, не може да надвишава общия
брой легла, посочени по реда на чл. 37а и 37б
от ЗЛЗ, а в случаите, когато в областите, в
които броят на леглата за болнично лечение
надвишава конкретните потребности от брой
легла по видове, определени с Националната
здравна карта, общият брой на леглата се
определя по реда на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения
за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна каса сключва договори.“
§ 54. Създава се чл. 274б:
„Чл. 274б. (1) През 2022 г. общият брой на
леглата, с които лечебното заведение сключва
допълнително споразумение по чл. 23з, ал. 1,
не може да надвишава общия брой легла,
посочен в договора през 2020 г. или 2021 г.,
с изключение на случаите, в които лечебните
заведения са преминали през процедурата по
чл. 37б от ЗЛЗ. В случаите на проведена процедура по чл. 37б от ЗЛЗ, когато в областите,
в които броят на леглата за болнично лечение
надвишава конкретните потребности от брой
легла по видове, определени с Националната
здравна карта, общият брой на леглата се
определя по реда на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения
за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна каса сключва договори.
(2) Приемът на пациенти следва да бъде
съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой болнични легла по
видове, посочени в индивидуалния му договор,
и съгласно правилника за устройството и
дейността на лечебното заведение за 2022 г.“
§ 55. В чл. 285, ал. 3 думите „(с изключение
на хирургични процедури с код *14.25, *14.26,
*14.27, *14.32, *14.41 и *14.52)“ се заменят със
„(с изключение на хирургични процедури с
код 42809-00, 90080-00, 42773-01 и 42776-00)“.
§ 56. В чл. 289 се създава ал. 7:

Код
1
001
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„(7) При електронно издаване на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) по реда
на чл. 206а, ал. 3, чл. 366а, ал. 2 и електронно
издаване на амбулаторния лист от извършения преглед на пациента по реда на чл. 206а,
ал. 2 първичните медицински документи не се
отпечатват на хартиен носител. В тези случаи
избраният от ЗОЛ изпълнител на болнична
медицинска помощ проверява в НЗИС за наличието на издадено електронно направление по
идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН
и осигурителен номер на чуждестранно лице),
на когото е издадено направлението, и дата
на издаване на електронното направление.“
§ 57. В чл. 299 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „процедури № 1, 2, 3, 6,
8, 10, 27 и 32“ се заменят с „процедури № 1,
2, 3, 6, 8, 10, 27, 32 и 45“.
2. В ал. 3 думите „процедури № 4, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 и 34“
се заменят с „процедури № 4, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 46 и 47“.
§ 58. В чл. 307 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „код *85.12“ се заменят
с „кодове 31500-00 или 31500-01“.
2. В ал. 5 думите „АПр № 32“ се заменят
с „АПр № 32 и 45“.
3. В ал. 6 думите „код *85.12“ се заменят
с „кодове 31500-00 или 31500-01“.
§ 59. В чл. 337 се създава ал. 3б:
„(3б) Дог овор ен и т е о б ем и и цен и о т
1.01.2022 г. обхващат дейностите по реда на
този договор и подлежат на заплащане през
2022 г. по ЗБНЗОК за 2022 г. съгласно чл. 338г,
339б и 340б.“
§ 60. Създава се чл. 338г:
„Чл. 338г. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода
1.01.2022 г. – 31.12.2022 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:

Номенклатура

2
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
Пренатална инвазивна диагностика на бремен002 ността и интензивни грижи при бременност с
реализиран риск
003
Оперативни процедури за задържане на бременност
004 Преждевременно прекъсване на бременността
Преждевременно прекъсване на бременността до
004.1
13 гест. с. включително
Преждевременно прекъсване на бременността
004.2
над 13 гест. с.

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
Обем
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
(бр.)
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
3
4
5
6
27 308
554,40
736,77
663,82
6 005

902,00

1 150,00

1 050,80

420

253,00

350,00

311,20

5 300

281,60

355,45

325,91

538

396,00

538,31

481,39
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1
005
005.1
005.2
006

2

3

007
008
009
010
011
012
013
014
015
015.1
015.2
016
017
017.1
017.2
018
018.1
018.2
019
019.1
019.2
020

Раждане
Нормално раждане
Раждане чрез цезарово сечение
Грижи за здраво новородено дете
Диагностика и лечение на новородени с тегло над
2500 грама, първа степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло над
2500 грама, втора степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от
1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от
1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло
под 1499 грама
Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
Диагностика и интензивно лечение на новородени с
дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
Диагностика и интензивно лечение на новородени
с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
Диагностика и интензивно лечение на новородени
с приложение на сърфактант
Диагностика и интензивно лечение на новородени
с еднократно приложение на сърфактант
Диагностика и интензивно лечение на новородени
с многократно приложение на сърфактант
Диагностика и лечение на нестабилна форма на
ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без
инвазивно изследване и/или интервенционално
лечение
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови
заболявания
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над
18 години
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови
заболяванияс механична вентилация при лица
под 18 години
Постоянна електрокардиостимулация
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация
или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
Интервенционално лечение и свързани с него
диагностични катетеризации при сърдечно-съдови
заболявания
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Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

24 000
23 000
33 000

1 100,00
960,00
340,00

1 450,00
1 000,00
600,00

1 310,00
984,00
496,00

15 275

1 078,00

1 369,06

1 252,64

4 265

1 606,00

2 039,62

1 866,17

2 904

1 317,80

1 673,61

1 531,28

2 822

1 738,00

2 207,26

2 019,56

719

4 774,00

6 062,98

5 547,39

2 788

1 738,00

2 207,26

2 019,56

1 567

2 662,00

3 380,74

3 093,24

857

4 598,00

5 839,46

5 342,88

271

4 741,00

6 021,07

5 509,04

1 278

8 459,00

10 742,93

9 829,36

5 765

519,20

650,00

597,68

15 538

847,00

1 050,00

968,80

94

1 094,50

1 350,00

1 247,80

15

1 474,00

1 800,00

1 669,60

73

1 909,60

2 400,00

2 203,84

3 420

727,10

1 000,00

890,84

803

1 403,60

1 700,00

1 581,44
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Обем
(бр.)

1

2

3
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Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

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

11 024

3 671,80

4 200,00

3 988,72

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

1

4 766,30

5 500,00

5 206,52

Интервенционално лечение и свързани с него ди021.1 агностични катетеризации при сърдечни аритмии
при лица над 18 години

998

3 671,80

4 109,35

3 934,33

Интервенционално лечение и свързани с него ди021.2 агностични катетеризации при сърдечни аритмии
при лица под 18 години

12

4 766,30

5 000,00

4 906,52

Интервенционално лечение и свързани с него ди022.1 агностични катетеризации при вродени сърдечни
малформации за лица над 18 години

5

3 671,80

4 109,35

3 934,33

Интервенционално лечение и свързани с него ди022.2 агностични катетеризации при вродени сърдечни
малформации при лица под 18 години

4

4 766,30

5 500,00

5 206,52

021

022

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

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

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

3 982,00

3 982,00

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни
023.2
малформации с механична вентилация при лица
под 18 години

47

5 170,00

5 900,00

5 608,00

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални
съдове

10

673,20

1 500,00

1 169,28

025

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

21 075

1 036,20

1 300,00

1 194,48

026

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

15 719

3 795,00

4 000,00

3 918,00

027

Диагностика и лечение на остър коронарен син
дром с фибринолитик

68

3 047,00

3 060,00

3 054,80

028

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

7 989

5 016,00

5 300,00

5 186,40

029

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

66 000

702,90

930,00

839,16

030

Диагностика и лечение на остра и изострена
хронична сърдечна недостатъчност с механична
вентилация
767

1 634,60

2 124,23

1 928,38

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

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на остра и изострена
хронична сърдечна недостатъчност с механична
вентилация за лица под 18 години
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
за лица над 18 години
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
за лица под 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда
и перикарда при лица над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда
и перикарда при лица под 18 години
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни
нарушения
Диагностика и лечение на артериална хипертония
в детската възраст
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска
възраст
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
Диагностика и лечение на хронична обструктивна
белодробна болест – остра екзацербация
Диагностика и лечение на бронхопневмония и
бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на бронхиална астма:
среднотежък и тежък пристъп
Диагностика и лечение на бронхиална астма:
среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на бронхиална астма:
среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната
система при лица над 18 години
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната
система при лица под 18 години
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни
заболявания на бронхо-белодробната система
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни
заболявания на бронхо-белодробната система при
лица над 18 години
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни
заболявания на бронхо-белодробната система при
лица под 18 години
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

030.2
031
031.1
031.2
032
032.1
032.2
033
034
035
036
037
038
039
040
040.1
040.2
041
041.1
041.2
042
042.1
042.2
043

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 7 9

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

3

1 956,90

2 446,53

2 250,68

283

5 764,00

6 000,00

5 905,60

3

6 912,40

7 000,00

6 964,96

2 453

669,90

859,36

783,58

32

798,60

988,06

912,28

27 200

548,90

650,00

609,56

297

946,00

1 100,00

1 038,40

18

1 091,20

2 303,79

1 818,75

3 154

877,80

1 065,40

990,36

256

3 260,40

3 656,68

3 498,17

11 809

767,80

1 000,00

907,12

49 000

766,70

1 300,00

1 086,68

7 058

688,60

900,00

815,44

2 631

880,00

1 100,00

1 012,00

1 909

506,00

620,00

574,40

12 000

682,00

820,00

764,80

10 000

1 049,40

1 431,93

1 278,92

72

1 890,90

2 273,43

2 120,42

2 043

415,80

486,13

458,00

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната система
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната система
с механична вентилация при лица над 18 години
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната система
с механична вентилация при лица под 18 години
Диагностика и лечение на бронхопневмония в
детска възраст
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската
възраст
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен
инсулт без тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен
инсулт без тромболиза при лица над 18 години
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен
инсулт без тромболиза при лица под 18 години
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен
инсулт с тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен
инсулт с тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен
инсулт с интервенционално лечение
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен
кръвоизлив
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен
кръвоизлив при лица над 18 години
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен
кръвоизлив при лица под 18 години
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра
и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре)
Диагностика и специфично лечение на остра
и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) при лица над 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра
и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) при лица под 18 години

044
045
046

047

047.1

047.2
048
049
050
050.1
050.2
051
051.1
051.2
052
052.1
052.2
053
053.1
053.2
054

054.1

054.2

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

3 268

1 107,70

1 300,00

1 223,08

16 000

858,00

1 069,32

984,79

31

1 738,00

1 949,32

1 864,79

146

1 868,90

2 500,00

2 247,56

1

2 422,20

2 903,62

2 711,05

33 000

1 050,50

1 400,00

1 260,20

15 000

838,20

1 135,49

1 016,57

37 940

882,20

1 300,00

1 132,88

13

1 053,80

1 550,00

1 351,52

968

2 800,60

3 489,67

3 214,04

4

3 047,00

3 736,07

3 460,44

2 135

1 492,70

2 100,00

1 857,08

2

1 786,40

2 475,47

2 199,84

274

1 597,20

2 100,00

1 898,88

1

1 911,80

2 600,87

2 325,24

198

7 854,00

8 000,00

7 941,60

7

9 421,00

9 500,00

9 468,40

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и специфично лечение на остра
и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) на апаратна вентилация
Диагностика и специфично лечение на остра
и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица
над 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра
и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на болести на черепномозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета
и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни
болкови синдроми
Диагностика и лечение на болести на черепномозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и
плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми при лица над 18 години
Диагностика и лечение на болести на черепномозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и
плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми при лица под 18 години
Диагностика и лечение на остри и хронични
вирусни, бактериални, спирохетни, микотични
и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити
Диагностика и лечение на остри и хронични
вирусни, бактериални, спирохетни, микотични
и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити при лица над 18 години
Диагностика и лечение на остри и хронични
вирусни, бактериални, спирохетни, микотични
и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити при лица под 18 години
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи
ЦНС с начало в детска възраст
Диагностика и лечение на наследствени и деге
неративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст, при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на наследствени и деге
неративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст, при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при
възрастни пациенти, засягащи централната нервна
система и моторния неврон (ЛАС)
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния
мозък
Диагностика и лечение на мултипленна склероза
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

055

055.1

055.2

056

056.1

056.2

057

057.1

057.2

058

058.1

058.2

059

060
061
062

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 8 1

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

1

10 020,00

10 200,00 10 128,00

1

12 020,00

12 300,00 12 188,00

50 000

628,10

800,00

731,24

456

751,30

1 000,00

900,52

1 200

2 340,80

3 000,00

2 736,32

363

2 805,00

3 600,00

3 282,00

14

851,40

1 201,85

1 061,67

395

1 018,60

1 369,05

1 228,87

3 881

742,50

950,00

867,00

424

695,20

950,14

848,16

1 945

869,00

1 019,19

959,11

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
Лечение на епилептичен статус
Лечение на епилептичен статус при лица над 18
години
Лечение на епилептичен статус при лица под 18
години
Диагностика и лечение на миастения гравис и
миастенни синдроми
Диагностика и лечение на миастения гравис и
миастенни синдроми при лица над 18 години
Диагностика и лечение на миастения гравис и
миастенни синдроми при лица под 18 години
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди
и апаратна вентилация
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди
и апаратна вентилация при лица над 18 години
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди
и апаратна вентилация при лица под 18 години
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над
18 години
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под
18 години
Диагностика и лечение на паркинсонова болест
Диагностика и лечение на заболявания на горния
гастроинтестинален тракт
Диагностика и лечение на заболявания на горния
гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна
възраст
Диагностика и лечение на заболявания на горния
гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна
възраст
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния
тракт
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния
тракт за лица над 18-годишна възраст
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния
тракт за лица под 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст

062.1
062.2
063
063.1
063.2
064
064.1
064.2
065
065.1
065.2
066
066.1
066.2
067
068
068.1
068.2
069
069.1
069.2
070
070.1
070.2

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

4 476

561,00

796,82

702,49

2 048

668,80

904,62

810,29

876

814,00

1 300,00

1 105,60

110

972,40

1 600,00

1 348,96

285

657,80

828,97

760,50

12

1 024,10

1 249,01

1 159,05

9

8 328,10

9 700,00

9 151,24

1

9 989,10

11 500,00 10 895,64

10

8 680,00

10 000,00

1

10 412,00

250

294,80

550,00

447,92

10 000

462,00

530,00

502,80

2 580

550,00

610,00

586,00

10 637

721,60

820,00

780,64

42

861,30

950,00

914,52

3 321

1 661,00

2 046,13

1 892,08

211

2 156,00

2 541,13

2 387,08

9 472,00

12 000,00 11 364,80

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото
и дебелото черво
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото
и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото
и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро
кървене от гастроинтестиналния тракт
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро
кървене от гастроинтестиналния тракт за лица
над 18-годишна възраст
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро
кървене от гастроинтестиналния тракт за лица
под 18-годишна възраст
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система
(ХБС), панкреаса и перитонеума
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната
система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица
над 18-годишна възраст
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната
система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица
под 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
за лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
за лица под 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
Д иа г нос т и к а и лечен ие на деком пенси ра н и
чернодробни заболявания (цироза) за лица над
18-годишна възраст
Д иа г нос т и к а и лечен ие на деком пенси ра н и
чернодробни заболявания (цироза) за лица под
18-годишна възраст
Диагностика и лечение на хронични чернодробни
заболявания
Диагностика и лечение на хронични чернодробни
заболявания за лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на хронични чернодробни
заболявания за лица под 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на хронични диарии с
начало в детската възраст
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен
диабет
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен
диабет при лица над 18 години
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен
диабет при лица под 18 години

071
071.1
071.2
072
072.1
072.2
073

073.1

073.2
074
074.1
074.2
075
075.1
075.2
076
076.1
076.2
077
078
078.1
078.2

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 8 3

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

7 777

495,00

520,00

510,00

1 348

589,60

648,00

624,64

14 683

807,40

1 000,00

922,96

49

961,40

1 320,36

1 176,78

23 342

1 892,00

2 243,67

2 103,00

32

2 266,00

2 617,67

2 477,00

39 000

1 034,00

1 250,00

1 163,60

329

1 236,40

1 298,00

1 273,36

11 097

1 537,80

1 842,18

1 720,43

217

1 768,80

2 150,00

1 997,52

8 899

858,00

1 100,00

1 003,20

214

1 025,20

1 493,32

1 306,07

1

550,00

595,00

577,00

32 000

794,20

1 032,61

937,25

901

878,90

1 117,31

1 021,95

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години
Лечение на заболявания на хипофизата и над
бъбрека
Лечение на заболявания на хипофизата и над
бъбрека при лица над 18 години
Лечение на заболявания на хипофизата и над
бъбрека при лица под 18 години
Лечение на костни метаболитни заболявания и
нарушения на калциево-фосфорната обмяна
Лечение на костни метаболитни заболявания и
нарушения на калциево-фосфорната обмяна при
лица над 18 години
Лечение на костни метаболитни заболявания и
нарушения на калциево-фосфорната обмяна при
лица под 18 години
Диагностика на лица с метаболитни нарушения
Диагностика на лица с метаболитни нарушения
при лица над 18 години
Диагностика на лица с метаболитни нарушения
при лица под 18 години
Лечение на лица с метаболитни нарушения
Лечение на лица с метаболитни нарушения при
лица над 18 години
Лечение на лица с метаболитни нарушения при
лица под 18 години
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни
заболявания – новооткрити
Диа г нос т ика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при
системни заболявания – новооткрити – при лица
над 18 години
Диа г нос т ика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при
системни заболявания – новооткрити – при лица
под 18 години
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични
при системни заболявания
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични
при системни заболявания – при лица над 18 години
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични
при системни заболявания – при лица под 18 години
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

079
079.1
079.2
080
080.1
080.2
081
081.1
081.2
082
082.1
082.2
083
083.1
083.2
084
085

085.1

085.2

086
086.1
086.2
087

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

3 084

442,20

517,56

487,42

156

525,80

601,16

571,02

2 512

611,60

800,00

724,64

997

1 018,60

1 300,19

1 187,55

453

556,60

750,00

672,64

57

717,20

980,85

875,39

5 211

715,00

715,00

715,00

517

922,90

1 012,00

976,36

359

715,00

715,00

715,00

574

922,90

1 012,00

976,36

15 716

693,00

1 000,00

877,20

1 284

1 166,00

1 570,00

1 408,40

116

1 394,80

1 798,80

1 637,20

5 845

1 166,00

1 570,00

1 408,40

361

1 666,50

2 070,50

1 908,90

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
Диагностика и лечение на хронична бъбречна
недостатъчност
Диагностика и лечение на хронична бъбречна
недостатъчност при лица над 18 години
Диагностика и лечение на хронична бъбречна
недостатъчност при лица под 18 години
Диагностика и лечение на системни заболявания
на съединителната тъкан
Диагностика и лечение на системни заболявания
на съединителната тъкан при лица над 18 години
Диагностика и лечение на системни заболявания
на съединителната тъкан при лица под 18 години
Диагностика и лечение на системни заболявания
на съединителната тъкан при лица над 18 години – с усложнения
Диагностика и лечение на възпалителни ставни
заболявания
Диагностика и лечение на възпалителни ставни
заболявания при лица над 18 години
Диагностика и лечение на възпалителни ставни
заболявания при лица под 18 години
Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни
ставни заболявания
Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми
на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
Диагностика и лечение на островъзникнали и
тежкопротичащи еритродермии с генерализиран
екзантем
Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
Лечение на сифилис при бременни жени и при
малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
Диагностика и лечение на остропротичащи чревни
инфекциозни болести с диаричен синдром
Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от
членестоноги
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит
А и Е
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит
В, С и D
Диагностика и лечение на паразитози
Диагностика и лечение на покривни инфекции

087.1
087.2
088
088.1
088.2
089
089.1
089.2
089.3
090
090.1
090.2
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 8 5

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

2 840

1 111,00

1 537,35

1 366,81

47

1 546,60

1 972,95

1 802,41

2 307

528,00

832,48

710,69

159

629,20

933,68

811,89

4 075

638,00

769,90

717,14

290

871,20

1 003,10

950,34

26

792,00

923,90

871,14

22 000

847,00

1 000,00

938,80

1 063

1 123,10

1 255,00

1 202,24

5 044

605,00

776,17

707,70

332

869,00

995,86

945,12

5 274

584,10

710,96

660,22

1 185

627,00

753,86

703,12

667

488,40

615,26

564,52

217

530,20

657,06

606,32

26

330,00

500,00

432,00

15 000

891,00

1 120,00

1 028,40

856

815,10

993,11

921,91

1 904

1 500,00

1 876,57

1 725,94

766

1 700,00

2 137,16

1 962,30

32
64

1 000,00
1 000,00

1 156,45
1 156,45

1 093,87
1 093,87

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на контагиозни вирусни
и бактериални заболявания – остропротичащи,
с усложнения
Диагностика и лечение на вирусни хеморагични
трески
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
при лица над 18 години
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
при лица под 18 години
Диагностика и лечение на отравяния и токсични
ефекти от лекарства и битови отрови
Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
Диагностика и лечение на токсична епидермална
некролиза (болест на Лайел)
Лечение на доказани първични имунодефицити
Лечение на доказани първични имунодефицити
при лица над 18 години
Лечение на доказани първични имунодефицити
при лица под 18 години
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
Диагностика и лечение на муковисцидоза
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен
и централен тип
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен
и централен тип с минимален болничен престой
48 часа
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и
централен тип с минимален болничен престой 4 дни
Интензивно лечение на коматозни състояния,
неиндицирани от травма
Интензивно лечение при комбинирани и/или
съчетани травми
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в
условията на екстракорпорално кръвообращение.
Минимално инвазивни сърдечни операции при
лица над 18 години
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
Оперативно лечение на деца до 1 година с критични
вродени сърдечни малформации в условията на
екстракорпорално кръвообращение
Оперативни процедури при комплексни сърдечни
малформации с много голям обем и сложност в
условия на екстракорпорално кръвообращение
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила
се след сърдечна операция

104
105
106
106.1
106.2
107
108
109
110
110.1
110.2
111
112
113

113.1

113.2
114
115

116

117

118

119
120

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

49 000

1 200,00

1 400,00

1 320,00

8

1 600,00

1 600,00

1 600,00

4 007

653,40

808,77

746,62

4 394

778,80

934,17

872,02

5 716

979,00

1 101,90

1 052,74

1

3 067,90

3 821,03

3 519,78

18

2 596,00

3 160,85

2 934,91

45

2 429,90

3 170,37

2 874,18

74

3 115,20

3 855,67

3 559,48

6 441

437,80

600,00

535,12

88

1 849,10

2 500,00

2 239,64

247

242,00

310,47

283,08

15 000

491,70

628,63

573,86

1 400

2 653,20

3 150,00

2 951,28

498

3 102,00

4 300,00

3 820,80

1 325

10 270,00

10 600,00 10 468,00

37

11 938,00

12 600,00 12 335,20

44

18 020,00

19 000,00 18 608,00

2 574

16 500,00

17 000,00 16 800,00

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила
се след сърдечна операция
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила
се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация
Оперативно лечение на заболявания на сърцето,
без екстракорпорално кръвообращение, при лица
над 18 години
Оперативно лечение на заболявания на сърцето,
без екстракорпорално кръвообращение, при лица
под 18 години
Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна
празна вена и клоновете им
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксилобрахиалния сегмент
Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания
(т ромбектомии, емболектомии, амп у тации и
симпатектомии)
Консервативно лечение на съдова недостатъчност
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є
Oперативни процедури върху придатъците на окото
с голям обем и сложност
Други операции на очната ябълка с голям обем
и сложност
Кератопластика
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
Оперативно лечение при заболявания на ретина,
стъкловидно тяло и травми, засягащи задния
очен сегмент
Оперативно лечение на заболявания в областта
на ушите, носа и гърлото с много голям обем и
сложност
Оперативно лечение на заболявания в областта на
ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
Оперативно лечение на заболявания в областта на
ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
Високотехнологична диагностика при ушно-носногърлени болести
Консервативно парентерално лечение при ушноносно-гърлени болести
Консервативно парентерално лечение при ушноносно-гърлени болести при лица над 18 години
Консервативно парентерално лечение при ушноносно-гърлени болести при лица под 18 години

120.1
120.2
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
140.1
140.2

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 8 7

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

201

17 500,00

18 000,00 17 800,00

90

20 020,00

20 700,00 20 428,00

534

3 817,00

4 000,00

3 926,80

23

4 972,00

5 100,00

5 048,80

7 273

4 092,00

4 900,00

4 576,80

4 964

2 206,60

2 700,00

2 502,64

545

2 096,60

2 600,00

2 398,64

1 632

1 338,70

2 000,00

1 735,48

5 986

620,40

955,84

821,66

1

478,50

591,47

546,28

165

528,00

700,00

631,20

4 695

385,00

500,00

454,00

1 516

664,40

870,19

787,87

513

1 188,00

1 200,00

1 195,20

10 000

330,00

400,03

372,02

5 083

303,60

373,63

345,62

2 389

1 122,00

1 249,98

1 198,79

3 300

3 267,00

3 650,00

3 496,80

10 000

1 672,00

1 900,00

1 808,80

10 550

737,00

855,89

808,33

4 155

556,60

710,65

649,03

549

196,90

249,57

228,50

207

232,10

284,77

263,70

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен
пикочен мехур
Трансуретрална простатектомия
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните
усложнения
Ендоскопски процедури при обструкции на горните
пикочни пътища
Оперативни процедури при вродени заболявания
на пикочо-половата система
Оперативни процедури върху мъжка полова система
Оперативни процедури на долните пикочни пътища
с голям обем и сложност
Оперативни процедури на долните пикочни пътища
със среден обем и сложност
Оперативни процедури при инконтиненция на
урината
Реконструктивни операции в урологията
Ендоскопски процедури при обструкции на долните
пикочни пътища
Оперативни процедури при травми на долните
пикочни пътища
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с
голям и много голям обем и сложност
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със
среден обем и сложност
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
Радикална простатектомия
Оперативни интервенции при инфекции на меките
и костните тъкани
Артроскопски процедури в областта на скелетномускулната система
Нерадикално отстраняване на матката
Радикално отстраняване на женски полови органи
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за
отстраняване на болестни изменения на женските
полови органи
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно
изследване на женските полови органи
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или
на незадържане на урината при жената
Диагностични процедури и консервативно лечение
на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от
акушеро-гинекологичен произход
Корекции на проходимост и възстановяване на
анатомия при жената
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

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

167

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

5 428

1 188,00

1 421,72

1 328,23

21

4 422,00

5 228,54

4 905,92

2 703

1 298,00

1 535,14

1 440,28

416

1 364,00

1 763,65

1 603,79

17 700

893,20

1 117,43

1 027,74

659

2 970,00

3 825,83

3 483,50

9 486

721,60

950,00

858,64

540

3 014,00

3 411,11

3 252,27

1 447

1 372,80

1 596,20

1 506,84

80

786,50

1 008,38

919,63

790

1 293,60

1 665,67

1 516,84

11 556

620,40

844,63

754,94

481

1 221,00

1 530,18

1 406,51

4 130

2 789,60

3 945,22

3 482,97

2 235

1 166,00

1 500,00

1 366,40

260

3 740,00

4 546,54

4 223,92

544

3 102,00

3 501,65

3 341,79

23 355

640,20

780,00

724,08

5 722

1 342,00

1 581,63

1 485,78

5 395
816

1 232,00
1 542,20

1 500,00
2 152,58

1 392,80
1 908,43

6 080

935,00

1 250,00

1 124,00

19 000

411,40

664,92

563,51

1 309

970,20

1 200,00

1 108,08

9 934

565,40

750,00

676,16

113

902,00

1 200,00

1 080,80

834

2 706,00

3 500,00

3 182,40

БРОЙ 37

Код
1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

2
Асистирана с робот хирургия при злокачествени
168
заболявания
Асистирана с робот хирургия при злокачествени
168.1
заболявания в акушерството и гинекологията
Асистирана с робот хирургия при злокачествен и
168.2 заболявания в коремната хирургия, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията
Интензивно лечение на интра- и постпартални
169
усложнения, довели до шок
Интензивно лечение на интра- и постпартални
170
усложнения, довели до шок, с приложение на
рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и
171
дуоденум с голям и много голям обем и сложност,
при лица над 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и
172
дуоденум с голям и много голям обем и сложност,
при лица под 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и
173
дуоденум със среден обем и сложност, при лица
над 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и
174
дуоденум със среден обем и сложност, при лица
под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва,
вкл. при заболявания на мезентериума и ретропе175
ритонеума с голям и много голям обем и сложност,
при лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва,
вкл. при заболявания на мезентериума и ретропе176
ритонеума с голям и много голям обем и сложност,
при лица под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със
177
среден обем и сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със
178
среден обем и сложност, при лица под 18 години
179
Оперативни процедури върху апендикс
180
Хирургични интервенции за затваряне на стома
Хирургични интервенции на ануса и перианалното
181
пространство
182
Оперативни процедури при хернии
183
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184
Конвенционална холецистектомия
185
Лапароскопска холецистектомия
Оперативни процедури върху екстрахепаталните
186
жлъчни пътища
187
Оперативни процедури върху черен дроб
Оперативни процедури върху черен дроб при
188
ехинококова болест
Оперативни процедури върху панкреас и дистален
189
холедох, с голям и много голям обем и сложност
Оперативни процедури върху панкреас и дистален
190
холедох, със среден обем и сложност

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 8 9

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

480

8 020,00

8 020,00

8 020,00

700

8 020,00

8 020,00

8 020,00

436

2 098,80

2 800,00

2 519,52

16

9 435,80

2 515

3 564,00

4 100,00

3 885,60

28

5 584,70

6 859,45

6 349,55

228

2 290,20

3 027,73

2 732,72

59

3 311,00

3 877,51

3 650,91

10 506

3 251,60

4 366,09

3 920,29

159

4 543,00

5 676,76

5 223,26

2 956

1 340,90

1 800,00

1 616,36

45

2 101,00

2 685,66

2 451,80

2 883
179

822,80
803,00

1 100,00
1 025,52

989,12
936,51

9 000

605,00

744,67

688,80

11 623
2 783
598
3 986

803,00
891,00
1 386,00
1 133,00

1 050,00
1 234,65
1 779,73
1 380,00

951,20
1 097,19
1 622,24
1 281,20

1 180

2 750,00

3 470,86

3 182,52

1 928

3 938,00

4 658,86

4 370,52

93

1 846,90

2 343,28

2 144,73

823

5 467,00

6 431,50

6 045,70

37

2 024,00

2 407,12

2 253,87

11 763,67 10 832,52

С Т Р.

Код
1
191
191.1
191.2
192
193
194
195
196
197
198
199
199.1
199.2
200

201
202
203
204
205
206
206.1
206.2

206.3

207

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
2
Оперативни процедури върху далака
Оперативни процедури върху далака при лица
над 18 години
Оперативни процедури върху далака при лица
под 18 години
Оперативни интервенции при диабетно стъпало,
без съдово-реконструктивни операции
Оперативно лечение на онкологично заболяване
на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
Оперативни интервенции върху гърда с локална
ексцизия и биопсия
Оперативно лечение при остър перитонит
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
Хирургично лечение при животозастрашаващи
инфекции на меките и костните тъкани
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици
от травми и изгаряния
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем
и сложност
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
Теж ка черепно-мозъчна т равма – оперативно
лечение
Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно
поведение
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез
съвр еменни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез
съвр еменни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съв
ременни технологиии (невронавигация)
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съв
ременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура
„Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни
малформации на мозъчните съдове“
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

148

1 320,00

1 662,33

1 525,40

18

1 738,00

2 251,50

2 046,10

6 641

1 375,00

1 785,80

1 621,48

3 427

1 782,00

2 203,66

2 035,00

3 552

391,60

596,32

514,43

3 885
171

2 659,80
1 889,80

3 412,93
2 403,30

3 111,68
2 197,90

21 383

847,00

870,00

860,80

6 000

2 442,00

3 000,00

2 776,80

3 796

701,80

887,54

813,24

5 239

357,50

429,34

400,60

130

1 034,00

1 500,00

1 313,60

828

1 672,00

1 969,49

1 850,49

823

988,90

1 286,39

1 167,39

74

1 938,20

2 393,75

2 211,53

503

4 290,00

5 453,93

4 988,36

483

1 729,20

2 184,50

2 002,38

1 754

4 400,00

4 400,00

4 400,00

426

5 742,00

5 742,00

5 742,00

128

1 925,00

2 361,28

2 186,77

817

2 750,00

3 160,00

2 996,00

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Консервативно поведение при леки и средно тежки
черепно-мозъчни травми
Хирургично лечение при травма на главата
Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с
невронавигация и интраоперативен 3D контрол
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
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
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични
заболявания
Спешни състояния в гръдната хирургия
Оперативни процедури с голям обем и сложност
на таза и долния крайник
Оперативни процедури с голям обем и сложност
на таза и долния крайник
Оперативни процедури с много голям обем и
сложност на таза, тазобедрената и колянната става
Оперативни процедури при множествени счупвания
и/или луксации на таза, горни и долни крайници
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
Оперативни процедури на таза и долния крайник
със среден обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния
пояс и горния крайник с голям обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния
пояс и горния крайник с голям обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния
пояс и горния крайник с голям обем и сложност
при повече от един пръст (лъч)
Оперативни процедури в областта на раменния пояс
и горния крайник с много голям обем и сложност
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити
при лица под 18 години

208
209
210
211
211.1
211.2
212
213

214

215
216
217
217.1
217.2
217.3
218
219
220
220.1
220.2
221
222
223
224

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 9 1

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

9 000

478,50

615,43

560,66

1 056

1 244,10

1 604,23

1 460,18

2 244

935,00

1 208,87

1 099,32

3 305

3 267,00

3 700,00

3 526,80

425

3 652,00

4 100,00

3 920,80

3 512

2 167,00

2 500,00

2 366,80

1 814

2 992,00

3 600,00

3 356,80

500

3 850,00

4 650,00

4 330,00

2 137

1 952,50

2 517,35

2 291,41

1 847

720,50

908,78

833,47

14 000

2 442,00

3 000,00

2 776,80

876

5 390,00

6 000,00

5 756,00

139

6 072,00

6 600,00

6 388,80

9 116

1 468,50

1 750,00

1 637,40

15 000

1 082,40

1 300,00

1 212,96

11 000

1 174,80

1 400,00

1 309,92

211

1 397,00

1 600,00

1 518,80

1 329

1 603,80

2 000,00

1 841,52

9 124

565,40

700,00

646,16

355

814,00

978,17

912,50

37

2 728,00

2 830,00

2 789,20

С Т Р.

Код
1

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

2
Хирургично лечение в лицево-челюстната област
225
с много голям обем и сложност
Оперативно лечение в лицево-челюстната област
226
с голям обем и сложност
Оперативни процедури в лицево-челюстната област
227
със среден обем и сложност
Оперативно лечение на възпалителни процеси в
228
областта на лицето и шията
Консервативно лечение при заболявания на лице229
во-челюстната област
Оперативно лечение на вродени малформации в
230
лицево-челюстната област
Лечение на фрактури на лицевите и челюстните
231
кости
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 %
232
до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
Хирургично лечение при необширни изгаряния
233
с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с
хирургични интервенции
Хирургично лечение при обширни изгаряния
234
над 20 % от телесната повърхност, с хирургични
интервенции
Оперативно лечение на поражения, предизвикани
235
от ниски температури (измръзване)
Оперативно лечение на последствията от изгаряне
236
и травма на кожата и подкожната тъкан
Оперативно лечение на кожни дефекти от различ237
но естество, налагащи пластично възстановяване
Реплантация и реконструкции с микросъдова
238
хирургия
Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени
239
аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област
Продължително системно парентерално лекар240 ствено лечение на злокачествени солидни тумори
и свързаните с него усложнения
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със
241
злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със
злокачествени солидни тумори и хематологични
241.3
заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00,
30087-00) при лица над 18 години
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със
злокачествени солидни тумори и хематологични
241.4
заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00,
30087-00) при лица под 18 години
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със
241.5
злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания с МРT при лица над 18 години

Обем
(бр.)
3

БРОЙ 37

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

294

1 386,00

1 900,00

1 694,40

582

926,20

1 093,41

1 026,53

7 441

971,30

1 100,00

1 048,52

2 500

621,50

850,00

758,60

2 700

391,60

494,30

453,22

95

1 309,00

1 617,10

1 493,86

513

905,30

1 050,00

992,12

230

638,00

809,17

740,70

2 539

3 355,00

4 392,27

3 977,36

252

9 922,00

24

638,00

783,64

725,38

2 557

1 958,00

2 400,00

2 223,20

1 680

1 067,00

1 300,00

1 206,80

157

7 722,00

9 500,00

8 788,80

212

11 022,00

80 648

539,00

630,00

593,60

43 284

473,00

600,00

549,20

68

621,50

800,00

728,60

6 367

694,10

872,31

801,03

12 000,00 11 168,80

14 445,33 13 076,00
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Код

Номенклатура

1

2
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
Диагностика и лечение на левкемии
Диагностика и лечение на лимфоми
Диагностика и лечение на хеморагични диатези.
Анемии
Диагностика и лечение на хеморагични диатези.
Анемии. За лица над 18 години
Диагностика и лечение на хеморагични диатези.
Анемии. За лица под 18 години
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания,
възникнали в детска възраст
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
Брахитерапия с ниски активности
Конвенционална телегаматерапия
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и
брахитерапия със закрити източници
Високотехнологично лъчелечение на онкологични
и неонкологични заболявания
Високотехнологично лъчелечение на онкологични
и неонкологични заболявания с приложени до 20
фракции и продължителност на лечението от 3
до 30 дни
Високотехнологично лъчелечение на онкологични
и неонкологични заболявания с приложени 20 и
повече фракции и продължителност на лечението
30 и повече дни
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени
до 20 фракции и продължителност на лечението
от 3 до 30 дни
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на
лечението 30 и повече дни
Радиохирургия на онкологични и неонкологични
заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични
заболявания
Роботизирана радиохирургия на онкологични и
неонкологични заболявания
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
Продължително лечение и ранна рехабилитация
след острия стадий на исхемичен и хеморагичен
мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
Продължително лечение и ранна рехабилитация
след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

241.6
242
243
244
244.1
244.2
245
246
247
248
249
250
250.1

250.2
251
251.1

251.2
252
252.1
252.2
253
254
255

Обем
(бр.)
3

С Т Р. 9 3

Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

7

880,00

1 058,21

986,93

8 899
9 818

1 089,00
842,60

1 811,42
1 407,01

1 522,45
1 181,25

15 885

705,10

906,05

825,67

1 734

838,20

1 039,15

958,77

1 585

1 452,00

2 200,00

1 900,80

2 289

753,50

950,00

871,40

52
49

403,70
755,70

515,64
974,79

470,86
887,15

323

1 153,00

1 450,00

1 331,20

3 400

1 945,00

2 400,00

2 218,00

918

3 720,00

4 100,00

3 948,00

3 871

2 720,00

3 000,00

2 888,00

6 763

5 420,00

6 200,00

5 888,00

1 316

4 520,00

5 000,00

4 808,00

250

9 020,00

9 200,00

9 128,00

20 500

106,70

150,00

132,68

13 788

61,60

80,00

72,64

2 014

61,60

78,72

71,87

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Обем
(бр.)

Код

Номенклатура

1

2
Продължително лечение и ранна рехабилитация
след оперативни интервенции с голям и много
голям обем и сложност с остатъчни проблеми
за здравето
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние
Физикална терапия и рехабилитация при родова
травма на централна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при родова
травма на периферна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при детска
церебрална парализа
Физикална терапия и рехабилитация при първични
мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
Физикална терапия и рехабилитация на болести
на централна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при болести
на периферна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни
интервенции
Физикална терапия и рехабилитация при болести
на опорно-двигателен апарат
Речева рехабилитация след ларингектомия
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия
след проведена амбулаторна процедура

256

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
999

(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 (КП № 50.1 и 50.2) и са извършени всички основни диагностични и терапевтични процедури, а след това се насочва
към друго лечебно заведение за тромболиза
и/или тромбектоми я/тромбаспираци я, на
първото лечебно заведение се заплаща 62 %
от цената на съответната КП № 50.1 или КП
№ 50.2, а на другото лечебно заведение, в
което се извършва тромболиза, се заплаща
цената за КП № 51.1. В случаите, когато се

3
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Цена за
Цена за
Цена по
периода
периода
чл. 368а,
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
ал. 9
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
(лв.)
4
5
6

26 000

92,40

119,79

108,83

243

116,60

134,09

127,09

4 408

50,60

58,19

55,15

2 051

50,60

58,19

55,15

33 567

79,20

100,00

91,68

68

495,00

569,25

539,55

9 651

597,30

686,90

651,06

33 506

391,60

450,34

426,84

614

564,30

648,95

615,09

98 052

391,60

450,34

426,84

96

343,20

440,77

401,74

500,00

500,00

201,68

185,25

10 000
1 321

160,60

извърши и тромбекстракция/тромбаспирация,
се заплаща цена по КП № 51 (равна на сумата
от цената на КП № 51.1 и 65 % от цената на
КП № 51.2). При насочване на пациенти, на
които е извършена тромболиза в друго лечебно
заведение за извършване на тромбектомия/
тромбаспирация, на първото лечебно заведение
се заплаща 87 % от цената по КП № 51.1, а на
извършващото КП № 51.2 лечебно заведение
се заплаща цената на КП № 51.2.
(6) При изпълнение на всички дейности в
едно и също лечебно заведение по КП № 51
(КП № 51.1 и 51.2) цената на КП № 51 е равна
на сумата от цената на КП № 51.1 и 65 % от
цената на КП № 51.2. При изпълнение на дейностите само по КП № 51.1 се заплаща цената
на КП № 51.1. При изпълнение на дейността
само по КП № 51.2 се заплаща цената на КП
№ 51.2. 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
задължени да извършат образно изследване (КТ
или МРТ) до първия час на болничния прием,
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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 70 % от цената
на съответната КП.
(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, КП № 86.2,
КП № 244.1, КП № 244.2 или КП № 245 е
отчетен само терапевтичен код – 13750-00
(плазмафереза), се заплаща цена 1420 лв. В
случай че КП № 86.1, КП № 86.2, КП № 244.1,
КП № 244.2 или КП № 245 е отчетена освен
с терапевтичен код 13750-00 за плазмафереза
и с други изискуеми от ДЛА диагностични и
терапевтични процедури, необходими за завършена съответната КП, се заплаща цената на
съответната КП по ал. 1, увеличена с 1420 лв.
(11) В случай че по КП № 86.1, КП № 86.2,
КП № 244.1 или КП № 244.2 е отчетен само
терапевтичен код – 13750-04/13750-01/1375002/13750-03 (клетъчна афереза), се заплаща
цена 1020 лв. В случай че КП № 86.1, КП
№ 86.2, КП № 244.1 или КП № 244.2 е отчетена
освен с код за клетъчна афереза и с други изис
куеми от ДЛА диагностични и терапевтични
процедури, се заплаща цената на съответната
КП по ал. 1, увеличена с 1020 лв.
(12) В случай че по КП № 245 е отчетен
са мо т ера певт и чен код – 13750 - 01/13750 02/13750-03/13750-04 (клетъчна афереза), се
заплаща цена 1020 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 цената
на КП № 245 по ал. 1, увеличена с 1020 лв.
(13) В случай че по КП № 241.4, КП № 241.6
или КП № 244.2 е отчетен пациент на възраст
18 – 25 години („млади възрастни“), се заплаща
на цената съответно на КП № 241.3, КП № 241.5
или КП № 244.1 (за лица над 18 години).
(14) В случай че по КП № 245 е отчетен
пациент на възраст 18 – 25 години („млади
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възрастни“), се заплаща 40 % от цената на
КП № 245. По този ред се определя и цената
по ал. 1 на КП № 245 при прилагане на ал. 3,
10 и 12.
(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
92191-00 и 92191-01 „Изследване за различни
инфекциозни причинители“.
(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 № 168.1 и КП № 168.2.
(20) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на лечебното заведение, изпълнител на болнична медицинска помощ, 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 болнична медицинска помощ, за
КП № 89.3 не повече от 15 % от общия брой
преминали ЗОЛ по КП № 89.1 в същото лечебно заведение.
(22) В случай че по КП № 84 е отчетен
пациент на възраст под 18 години, се заплащат
114 % от цената на КП № 84.
(23) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични
мерки на територията на цялата страна НЗОК
заплаща за КП № 39, КП № 48 и КП № 104
цена 1400 лв. за случаите, представляващи
потвърден случай на COVID-19 (положителен
резултат при приемане за хоспитализация или
от проведено по време на хоспитализацията
ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за
доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или
извършен тест за откриване антиген на SARS
CoV-2) (код 92191-01), съответно поставена
диагноза с код U07.1 COVID-19.
(24) В случай че КП № 135 е завършена само
с код 42809-00, същата може да бъде отчетена
едновременно с КП № 8, 10, 11, 14, 15.1 и 15.2
и се заплащат 25 % от цената на КП № 135.
(25) Когато броят на недоносените новородени, отчетени като случаи по една или повече
от изброените клинични пътеки: КП № 7, 8,
9, 10, 11, надвишава 20 % от общия брой преминали новородени през лечебно заведение
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за болнична помощ, притежаващо клиника/
отделение от второ ниво на компетентност
Неонатология, тогава отчетените случаи по
КП № 7, 8, 9, 10 и 11 на недоносени новородени
над този брой се заплащат в размер, равен на
65 % от цената на съответната КП.
(26) Когато броят на недоносените новородени, отчетени като случаи по една или повече
от изброените клинични пътеки: КП № 7, 8,
9, 10, 11, надвишава 50 % от общия брой преминали новородени през лечебно заведение
за болнична помощ, притежаващо клиника/
отделение от трето ниво на компетентност
Неонатология, тогава отчетените случаи по
КП № 7, 8, 9, 10 и 11 на недоносени новородени
над този брой се заплащат в размер, равен на
65 % от цената на съответната КП.
(27) Алинеи 25 и 26 не се прилагат за лечебни заведения за болнична помощ, в които
има разкрита само клиника/отделение по
неонатология, но не притежават клиника/
отделение по акушерство и гинекология.
(28) Когато случаите по КП № 69.1, отчетени
с кодове 32087-00 и 32093-00 (полипектомии)
са над 20 % от всички случаи по същата КП,
случаите над 20 % се заплащат на цената на
КП № 68.1. Когато случаите по КП № 69.2,

01

Код

Номенклатура

1

2

3

Диализно лечение при остри състояния
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отчетени с кодове 32087-00 и 32093-00 (полипектомии), са над 14 % от всички случаи по
същата КП, случаите над 14 % се заплащат
на цената на КП № 68.2.
(29) За случаите по КП № 195, отчетени с
диагноза с код К65.0 и К65.9 (перитонит), над
25 % от общия брой случаи, отчетени като
случаи, подлежащи на оперативни процедури
от обхвата на коремната хирургия – остър
холецистит (K81.0), остър апендицит (K35.0
и К35.1), остър панкреатит (K85) и при заклещена херния (К40, К41, К42, К43 и К44), се
заплаща 60 % от цената на КП № 195.
(30) Лечебни заведения, които притежават
I и II ниво на компетентност, изпълняват по
спешност оперативни процедури от коремна
хирургия, за които е необходимо по-високо
ниво в не повече от 25 % от всички случаи с
оперативни хирургични процедури от коремната хирургия в същото лечебно заведение.“
§ 61. Създава се чл. 339б:
„Чл. 339б. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува договорените с БЛС
за периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. обеми
за дейностите по КПр по приложение № 8
към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г. по цени,
както следва:
Обем
(бр.)

Интензивно лечение на новородени деца
с асистирано дишане
Интензивно лечение, мониторинг и ин03
тензивни грижи с механична вентилация
и/или парентерално хранене
Допълнително заплащане за КПр 03 по
BONK03
реда на НРД
Интензивно лечение, мониторинг и интен04
зивни грижи без механична вентилация
и/или парентерално хранене
Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна
05
оперативна интервенция до навършване
на 1-годишна възраст
Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми
06
и артериовенозни малформации на мозъчните съдове
02

ВЕСТНИК

Цена за
Цена за
периода
периода
1.01.2022 г. – 1.05.2022 г. –
30.04.2022 г. 31.12.2022 г.
(лв.)
(лв.)
4
5

Цена по
чл. 368а,
ал. 9
(лв.)
6

7 752

170,00

250,00

218,00

1 192

100,00

250,00

190,00

155 236

426,00

550,00

500,40

47 000

294,00

374,00

342,00

80 726

155,00

250,00

212,00

543

500,00

700,00

620,00

1 324

3 460,00

3 900,00

3 724,00

(2) Допълнителното заплащане за КПр № 3 с цената на ред BONK03 в таблицата по ал. 1 се
определя за до 30 % от отчетените и заплатени за месеца КПр № 3 за лица по чл. 343, ал. 1,
т. 1 и 2 и се заплаща за не повече от 30 % от общия отчетен брой случаи по КПр № 3 от съответното лечебно заведение за болнична помощ, изпълнител на тази КПр през 2021 г.“
§ 62. Създава се чл. 340б:
„Чл. 340б. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува договорените с БЛС за периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. обеми за дейностите по АПр по приложение № 7 към чл. 1 на
Наредба № 9 от 2019 г. по цени, както следва:
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ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

01
01.1
01.2
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Хрониохемодиализа
Хрониохемодиализа
Бъбречно-заместителна терапия (хемодиафилтрация)
Перитонеална диализа с апарат
Перитонеална диализа без апарат
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
Определяне на план за лечение на болни
със злокачествени заболявания
Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация
при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
Проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия
и перорална химиотерапия
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация
при муковисцидоза
Наблюдение при пациенти с невромускулни
заболявания на неинвазивна вентилация
Консервативно лечение на продължителна
бъбречна колика
Б ъ б р еч н о -к а м е н н а б о л е с т : у р о л и т и аза – екстракорпорална литотрипсия
Инструментална диагностика и лечение на
заболявания на щитовидната жлеза
Диагностика и определяне на терапевтично
поведение на заболявания на хипофизата и
надбъбрека
Диагностика и определяне на терапевтично
поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната
обмяна
Лечение на тежкопротичащи форми на
псориазис
Диагностика и лечение на еритродермии
Оперативни процедури в областта на ушите,
носа и гърлото и лицево-челюстната област
с малък обем и сложност
Оперативно отстраняване на катаракта
Хирургично лечение на глаукома
Оперативни интервенции върху окото и
придатъците му със среден обем и сложност
Малки оперативни процедури на раменен
пояс и горен крайник
Малки оперативни процедури на таза и
долния крайник
Малки артроскопски процедури в областта
на скелетно-мускулната система

С Т Р. 9 7

Цена за
периода
1.01.2022 г. –
30.04.2022 г.
(лв.)
4

Цена за
периода
1.05.2022 г. –
31.12.2022 г.
(лв.)
5

Цена по
чл. 368а,
ал. 9
(лв.)
6

585 911

170,00

220,00

200,00

100

190,00

310,00

262,00

15 401
25 774

130,00
93,00

190,00
150,00

166,00
127,20

2 000

182,00

380,00

300,80

109 838

50,00

50,00

50,00

105 789

150,00

200,00

180,00

119 487

130,00

150,00

142,00

2 729

250,00

300,00

280,00

50

45,00

100,00

78,00

10

160,00

200,00

184,00

3 129

91,00

200,00

156,40

7 498

310,00

420,00

376,00

4 439

154,00

200,00

181,60

1 674

210,00

300,00

264,00

171

150,00

250,00

210,00

2 776

32,00

50,00

42,80

2 155

26,00

50,00

40,40

8 347

250,00

280,00

268,00

45 000
1 716

380,00
400,00

470,00
550,00

434,00
490,00

20 335

150,00

185,00

171,00

10 232

193,00

256,00

230,80

1 065

256,00

340,00

306,40

50

144,00

195,00

174,60

С Т Р.

Код
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33.1
33.2
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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ВЕСТНИК

Обем
(бр.)

Цена за
периода
1.01.2022 г. –
30.04.2022 г.
(лв.)
4
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Цена за
периода
1.05.2022 г. –
31.12.2022 г.
(лв.)
5

2
3
Диагностична и терапевтична пу нкция
208
58,00
100,00
и/или биопсия
Амбулаторни хирургични процедури
53 857
90,00
150,00
Специфични изследвания при хематологични
8 500
250,00
380,00
заболявания
Паравертебрални блокади и блокади на
1
25,00
100,00
отделни нерви
Поетапна вертикализация и обучение в
9 000
100,00
200,00
ходене
Напасване на протеза на горен или долен
200
24,00
100,00
крайник
Амбулаторно наблюдение на лица с кохле72
50,00
65,00
арно-имплантна система
Амбулаторно наблюдение на лица с посто3 000
50,00
65,00
янен електрокардиостимулатор
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
Парентерална инфузия на лекарствени про3 000
12,00
30,00
дукти по терапевтична схема
Парентерална инфузия на лекарствени про30
980,00
1 200,00
дукти по терапевтична схема на медицински
хранителни субстанции
Ендоскопска диагностика на заболявания,
3 000
120,00
250,00
засягащи стомашно-чревния тракт
Сцинтиграфски изследвания
8 401
77,00
122,00
Позитронно-емисионна томография с ком28 378
1 600,00
1 700,00
пютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
Еднофотонна емисионна компютърна томо10 742
385,00
450,00
графия с компютърна томография – SPECT/
CT на хибриден скенер
Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
93 287
22,00
50,00
получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
Амбулаторно лечение и контрол на гноен
350
150,00
194,00
хидраденит
Амбулаторно лечение и контрол на идиопа1
90,00
118,00
тична белодробна фиброза
Амбулаторно лечение и контрол при тубе1
90,00
114,00
розна склероза
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация
на пациенти с възпалителни полиартропатии
18 040
90,00
120,00
и спондилопатии
Специфични изследвания при пациенти с
1
400,00
600,00
онкологични заболявания
Диагностика на злокачествени заболявания
3 000
500,00
650,00
на гърдата
Диагностика на първични имунни дефицити
100
800,00
Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет, ползващи инсулинови
200
100,00
помпи и/или сензори за продължително
мониториране на нивото на глюкозата
Обучение и подпомагащо консултиране на
2 000
60,00
пациенти с диабет

Цена по
чл. 368а,
ал. 9
(лв.)
6
83,20
126,00
328,00
70,00
160,00
69,60
59,00
59,00

22,80
1 112,00
198,00
104,00
1 660,00
424,00

38,80
176,40
106,80
104,40
108,00
520,00
590,00
700,00
80,00
50,00
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(2) Цената на АПр № 33.2 се заплаща
за осигуряване на лекарствени продукти и
консумативи за парентерално хранене на
пациенти със „синдром на късото черво“
като периодично поддържащо заместително
лечение извън фазата на активно лечение.
Всички лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене на пациенти със
„синдром на късото черво“ са включени в
цената на АПр № 33.2.“
§ 63. Създава се чл. 341а:
„Чл. 341а. (1) В съответствие с чл. 55а
от ЗЗО НЗОК и БЛС планират и договарят
закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в рамките на договорените обеми по чл. 338г, 339б и 340б за
2022 г., както и в съответствие с параметрите
на разходите по бюджета на НЗОК, определени
в ЗБНЗОК за 2022 г.
(2) В изпълнение на чл. 4, ал. 5 от ЗБНЗОК
за 2022 г. представителите по чл. 54, ал. 1
от ЗЗО извършват наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както
и текущо – за изпълнението на бюджета на
НЗОК за здравноосиг у рителни плащани я
към 30.06., 30.09. и към 31.12.2022 г., БЛС
получава информация за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по
бюджета на НЗОК.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса осъществява контрол по реда на глава
двадесета на изпълнителите на болнична
медицинска помощ, извършващи дейности,
за които при анализа по ал. 2 се наблюдава
превишение на средства за здравноосигурителни плащания.“
§ 64. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. В т. 2 думите „2020 г. и § 2, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят с „2020 г., § 2,
ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 2, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2022 г.“.
1.2. В т. 3 думите „2020 г. и § 7, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят с „2020 г.,
§ 7, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 7, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2022 г.“.
2. В ал. 2 думите „2020 г. и § 2 от ЗБНЗОК
за 2021 г.“ се заменят с „2020 г., § 2 от ЗБНЗОК
за 2021 г. и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2022 г.“.
3. В ал. 3 думите „2020 г. и § 7, ал. 3 от
ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят с „2020 г.,
§ 7, ал. 3 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 7, ал. 3 от
ЗБНЗОК за 2022 г.“.
§ 65. В чл. 348, ал. 1 се правят следните
изменение и допълнение:
1. В т. 22 думите „код * 85.12“ се заменят
с „кодове 31500-00 или 31500-01“.
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2. Създава се т. 23:
„23. за АПр № 45 – не повече от две АПр
за едно ЗОЛ за една календарна година.“
§ 66. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. В т. 6 думите „(*96.70 или *96.71, или
*96.72)“ се заменят с „(13882-00 или 13882-01,
или 13882-02)“.
1.2. Създава се т. 19:
„19. амбулаторна процедура № 45 в рамките
на същия болничен престой по КП № 110 (КП
№ 110.1 и № 110.2).“
2. В ал. 10 се създава изречение второ:
„Дейността по КП № 168.1 и № 168.2 се заплаща след получаване на разрешение от
управителя на НЗОК.“
3. В ал. 13 думите „код *03.92“ се заменят
с „код 96198-09“.
§ 67. В чл. 366, ал. 12 се правят следните
изменение и допълнение:
1. В т. 1, буква „г“ думите „2020 г. и § 2 или
§ 7 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят
с „2020 г., § 2 или § 7 от ПЗР на ЗБНЗОК за
2021 г. и § 2, ал. 1 или § 7 от ПЗР на ЗБНЗОК
за 2022 г.“.
2. Създава се т. 10:
„10. несъответствие между подадената с
електронните отчети на лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска
помощ, с подадената информация към НЗИС
по отношение на регистрационните данни на
ЗОЛ, ИАМН/РЗИ номер на лечебно заведение,
оказващо болнична медицинска помощ, и НРН
номер на електронен документ „Направление
за хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7).“
§ 68. Създава се чл. 366а:
„Чл. 366а. (1) Изпълнители на болнична
медицинска помощ, ск лючили договор с
НЗОК, подават по електронен път към НЗИС
информация за извършената от тях болнична
медицинска дейност.
(2) При прием по спешност, превеждане
към друго лечебно заведение за болнична
помощ, планово онкологично лечение, при
физиотерапевтично лечение, когато е от същото лечебно заведение, лекувало острото
състояние, изпълнителите на болнична медицинска помощ подават информацията за издадените електронни документи „Направление
за хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) чрез
болничната информационна система (БИС)
към НЗИС. За всяко издадено електронно
„Направление за хоспита лизаци я“ НЗИС
генерира НРН на направлението.
(3) При дехоспитализация по КП и при
приключване на дейността на АПр изпълнителите на болнична медицинска помощ подават информацията от електронния документ
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„Направление за хоспитализация“ (бл. МЗНЗОК № 7) за извършената от тях болнична
медицинска дейност чрез БИС към НЗИС.
(4) Проверка за наличие на издадено електронно „Направление за хоспитализация“
(бл. МЗ-НЗОК № 7), както и за извършена
болнична медицинска дейност по него, може
да бъде извършена в НЗИС по идентификатор
на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен
номер на чуждестранно лице), на когото е
издадено направлението, и дата на издаване
на електронното направление.
(5) Не се допуска едновременно издаване
на „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗНЗОК № 7) по електронен път с въведен
НРН и на хартиен носител с въведен № на
документа, генериран от БИС.
(6) Генерираните от НЗИС НРН номера се
подават от лечебните заведения – изпълнители
на болнична медицинска помощ, с електронните отчети по чл. 366, ал. 1.
(7) До 1.11.2022 г. редът по ал. 1 – 6 не се
прилага по отношение на издадените на хартиен носител първични медицински документи
от лекари по дентална медицина, сключили
договор с НЗОК.“
§ 69. Създава се чл. 366б:
„Чл. 366б. Изпълнителите на болнична медицинска помощ отразяват заетостта на всички
легла в лечебното заведение, независимо от
метода на заплащане на болничния престой
на пациента. В тази връзка те се задължават
считано от 1.08.2022 г.:
1. да поддържат във всеки един момент
актуална информацията за своите отделения
в „Електронния регистър на лечебните заведения“, който е интегрална част от НЗИС;
2. да поддържат във всеки един момент
актулен броя на болничните легла във всяко
отделение в „Електронния регистър на лечебните заведения“, който е интегрална част
от НЗИС;
3. да подават своевременно информация
към НЗИС за хоспитализиране, дехоспитализиране и превеждане на всеки техен пациент;
4. да изпълняват дейностите по т. 1, 2 и 3
чрез предоставените от НЗИС електронни услуги, към които информационните системи на
болничните заведения могат да се интегрират
според публикувана на his.bg спецификация.“
§ 70. Създава се чл. 366в:
„Чл. 366в. Изпълнители на болнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК
и определени от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти
за проследяване ефекта от терапията, подават
по електронен път към НЗИС информация
относно проследяване ефекта от терапията
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съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
по ред и условия, определени съвместно с
Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти.“
§ 71. Създава се чл. 368а:
„Чл. 368а. (1) Изпълнителите на болнична
медицинска помощ са длъжни да осъществяват дейността си в рамките на утвърдените
им стойности по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за
2022 г. за периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г.,
вписани в приложение № 2 към договора им
с НЗОК.
(2) Утвърдените стойности по ал. 1 не се
отнасят за дейностите, оказани на лица по
чл. 343, ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не закупува дейности, чиято стойност надвишава месечните стойности, определени по
реда на правила по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г.
(4) Приоритетно изпълнителите на болни чна медицинска помощ в рамк и те на
стойностите по ал. 1 осигуряват разходи за
персонал, както и за дейностите, свързани
с майчино и детско здравеопазване, със
спешност та и лечението на онкологично
болни пациенти.
(5) Ръководителите на лечебните заведения,
изпълнители на болнична медицинска помощ,
които не изпълняват условията на ал. 10, използват не по-малко от 60 % от приходите от
НЗОК за извършените медицински дейности
(по КП/АПр/КПр) за разходи за персонал
при осигуряване на необходимите средства за
лекарствени продукти, консумативи и други
дейности, свързани с лечението на пациентите. При установено нарушение лечебните
заведения работят по цени на медицинските
дейности на нивата съгласно чл. 338г, ал. 1,
чл. 339б, ал. 1 и чл. 340б, ал. 1, колони „Цена
по чл. 368а, ал. 9“, за периода на установяване
на несъответствието.
(6) При прилагане на правилата за разходите за персонал по ал. 5 изпълнителите на
болнична медицинска помощ следва да осигурят изпълнението на медицинската помощ
по договор с НЗОК в нейния пълен обем и
качество.
(7) Съотношението между минималното и
максималното брутно трудово възнаграждение
на медицинските специалисти в лечебните
заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, е не повече от 1 към 20. Брутното
трудово възнаграждение се формира като
сума от основното трудово възнаграждение
и всички допълнителни възнаграждения на
изпълнителите на болнична медицинска помощ за работата по дейности, финансирани
с публични средства.
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(8) Лечебните заведени я, изпълнители
на болнична медицинска помощ, в срок до
1.08.2022 г. следва да изпълнят условието на
ал. 7. Националната здравноосигу рителна
каса извършва ежемесечно наблюдение на
постигнатите съотношения в лечебните заведения за болнична помощ. При установено
несъответствие НЗОК заплаща на съответното
лечебно заведение по цени на медицинските дейности съгласно чл. 338г, ал. 1, колона
„Цена от 1.01.2022 – 30.04.2022 г.“, за периода
на установеното несъответствие.
(9) Лечебните заведения – изпълнители
на болнична медицинска помощ, в срок до
1.08.2022 г. привеждат вътрешните правила за
работните заплати в съответствие с размерите на основните трудови възнаграждения по
категории персонал съобразно колективния
трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“
(КТД) 2022 г. При установено несъответствие
след тази дата НЗОК заплаща на съответното
лечебно заведение по цени на медицинските
дейности на нивата съгласно чл. 338г, ал. 1,
чл. 339б, ал. 1 и чл. 340б, ал. 1, колони „Цена
по чл. 368а, ал. 9“, за периода на установяване
на несъответствието.
(10) До 31.07.2022 г. лечебните заведения
за болнична помощ са длъжни да начисляват
брутно трудово възнаграждение за положения
труд, което включва основни месечни трудови възнаграждения по категории персонал
и допълнителни трудови възнаграждения в
размер не по-малко от размерите на основните трудови възнаграждения, определени
в КТД в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 г.
Ръководителите на лечебните заведения за
болнична медицинска помощ утвърждават
във вътрешни правила за работните заплати
размерите и механизмите за формиране на
работната заплата за персонала в съответствие с изискванията. При установено несъответствие след тази дата НЗОК заплаща на
съответното лечебно заведение по цени на
медицинските дейности на нивата съгласно
чл. 338г, ал. 1, чл. 339б, ал. 1 и чл. 340б, ал. 1,
колони „Цена по чл. 368а, ал. 9“, за периода
на установяване на несъответствието.
(11) С цел установяване на съответствията
по ал. 9 изпълнителите на болнична медицинска помощ предоставят в РЗОК и в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
(ИАГИТ) информация за длъжностните щатни
разписания към 1.08.2022 г., като прилагат и
декларация за идентичност на данните с тези
от поименното щатно разписание на длъжностите в лечебните заведения за болнична
медицинска помощ за съответните категории
персонал. При промяна на обстоятелствата за
следващ период изпълнителите на болнична
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медицинска помощ представят актуална информация.
(12) При установяване на несъответствие
по ал. 9 компетентните органи на ИАГИТ
информират НЗОК. В тези случаи НЗОК, респ.
РЗОК, автоматично преизчислява стойностите
по реда на ал. 9.“
§ 72. В чл. 369 ал. 2 – 13 се изменят така:
„(2) Стойностите по финансово-отчетните
документи по чл. 367 не следва да надвишават
размера на определените месечни стойности
по приложение № 2 към договора на изпълнителя с НЗОК.
(3) За прилагане на ал. 2 в месечните известия по чл. 366, ал. 10 се посочва сумата на
надвишението на стойността на отчетените
през месеца дейности спрямо определената
месечна стойност, която подлежи на възстановяване на НЗОК по реда на Механизма.
Сумата се посочва с отрицателен знак.
(4) Надвишението на стойността на отчетените през месеца дейности спрямо определената месечна стойност се компенсира с
размера на средствата, изплатени за работа
при неблагопри ятни услови я, свързани с
обявено извънредно положение, съответно
извънредна епидемична обстановка, по реда
на чл. 344, ал. 1, т. 6.
(5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага след
изтичане на периода, през който изпълнителят
на болнична медицинска помощ е имал право
на заплащане за работа при неблагоприятни
условия.
(6) За прилагането на ал. 4 НЗОК издава
месечно известие след контрол към съответния
изпълнител на болнична медицинска помощ
на стойност, отговаряща на превишението,
но не по-голяма от размера на изплатените средства за работа при неблагоприятни
условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична
обстановка. На основание месечното известие
след контрол изпълнителят на болнична медицинска помощ изготвя кредитно известие
за съответния месец, за който е изплатена
сума за неблагоприятни условия на работа.
(7) Всички действия по Механизма се
прилагат след компенсиране на надвишения с
изплатени средства за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка.
(8) В случай че след заплащане на отчетената месечна дейност се установи недостигане от конкретен изпълнител на болнична
медицинска помощ на определените месечни
стойности по приложение № 2 от индивидуалния договор, като същият изпълнител за
предходен месец е формирал надвишение на
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месечната стойност, възстановена по реда
на ал. 3, възстановената сума се намалява с
формираната икономия.
(9) В случаите по ал. 8 в месечните известия
по чл. 366, ал. 10 сумата на надвишението по
ал. 3 в рамките на формираната за месеца
икономия се посочва с положителен знак,
което се отразява и в приложение № 2 от
индивидуалния договор, в който се отразяват
стойностите на заплатената за месеца дейност.“
§ 73. Член 370 се отменя.
§ 74. В чл. 384 се правят следните допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се създават т. 8, 9 и 10:
„8. „История на заболяването“;
9. „История на бременността и раждането“;
10. „История на новороденото“.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Документите по ал. 1, т. 1, 8, 9 и 10
се издават електронно чрез БИС. Издадените електронни медицински документи се
регистрират в НЗИС и получават НРН. В
медицинските документи по ал. 1, т. 8, 9 и 10
се съхранява информация за НРН на „Нап
равление за хоспитализация“.
(3) Получените от НЗИС НРН номера се подават от изпълнителя на болнична медицинска
помощ с електронните отчети по чл. 366, ал. 1.
(4) Не се допуска едновременно издаване
на първичните медицински документи по
електронен път с въведен НРН и на хартиен
носител с въведен № на документа, генериран
от БИС.
(5) Редът за предоставяне на електронните
здравни записи е в съответствие с този договор и наредбата по чл. 28г, ал. 6 от Закона
за здравето.“
§ 75. В чл. 431, ал. 3 думата „едномесечен“
се заменя с „двуседмичен“.
§ 76. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
правят следните допълнения:
1. В буква „б“ думите „2020 г. и § 2, ал. 1
от ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят с „2020 г.,
§ 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 2, ал. 1
от ЗБНЗОК за 2022 г.“.
2. В буква „в“ думите „2020 г. и § 7, ал. 1
от ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят с „2020 г.,
§ 7, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 7, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2022 г.“.
§ 77. Приложение № 2 „Първични медицински документи“ се отменя и се създава
приложение № 2б със същото наименование:
„Първични медицински документи“.
§ 78. Приложение № 5 „Списък на заболявания, за които се издава „Рецепту рна
книжка на хронично болния“ се отменя и
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се създава приложение № 5а със следното
наименование: „Списък на заболявания, за
които се издава елект ронна „Рецепт у рна
книжка на хронично болния“.
§ 79. Приложение № 6 „Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на
чл. 45, ал. 4 от ЗЗО, и кодове на специалности
на лекари, назначаващи терапия“ се отменя
и се създава приложение № 6а със същото
наименование: „Кодове на заболяванията по
списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 от
ЗЗО, и кодове на специалности на лекари,
назначаващи терапия“.
§ 80. Приложение № 7 „Образец на изиск
вания на НЗОК при издаване на протоколи
за провеж дане на лечение по конкретни
заболявания и групи лекарства“ се отменя
и се създава приложение № 7а със същото
наименование: „Образец на изисквания на
НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и
групи лекарства“.
§ 81. Приложение № 9 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична
медицинска помощ“ се отменя и се създава
приложение № 9а със същото наименование:
„Изисквания на НЗОК за сключване на договор
с лечебни заведения за оказване на първична
извънболнична медицинска помощ“.
§ 82. Приложение № 10 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ“ се отменя
и се създава приложение № 10а със същото
наименование: „Изиск вани я на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения за
оказване на специализирана извънболнична
медицинска помощ“.
§ 83. В приложение № 12 „Дейности на
ОП Л по и м у ноп р о фи ла к т и к а , п р ог ра ма
„Детско здравеопазване“, профилактични
прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране
на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години,
профилактични дейности при ЗОЛ над 18
години с рискови фактори за развитие на
заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В съдържанието след „Програма „Детско
здравеопазване“ се добавя „Здравни грижи,
осъществявани в дома от медицински сестри,
акушерки или лекарски асистенти“.
2. След таблицата с Програма „Детско здравеопазване“, „Дейности на ОПЛ по Програма
„Детско здравеопазване“ и забележката към
нея, се добавя:
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„ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ДОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ ИЛИ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ
Код по НаименоваМКБ
ние
10
Z00.1

Рутинно изследване на
здравното
състояние
на детето
(кърмаческа
или ранна
детска възраст)

Възраст на
детето

Здравни грижи

Периодичност
на посещенията

Новороден и
до 14 дни след
изписване от
лечебното заведение

Предоставяне на информация за възможностите
за укрепване и подобряване на здравето на детето
и утвърждаване на положителни здравни навици
и жизнени умения.
Оценка от здравна гледна точка на средата, в която
се отглежда детето, и запознаване с рисковите
фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата.
Даване на необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално хранене на
кърмачето, ползите от изключителното кърмене
през първите шест месеца и продължителността
на естественото хранене съгласно приетите норми,
а при кърмачета на смесено и кърмачета на изкуствено хранене – на препоръки за подходящите
адаптирани млека.
Даване на указания за правилния хигиенен режим
за отглеждане и закаляване на детето.
Консултиране по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание
на детето.
При необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели, разпознаване на
индикациите на застрашаващи живота състояния
и предприемане на своевременни действия.

До две посещения до 14 дни
след изписване
от лечебното
заведение, като
първото е в ранния неонатален
период на но вородено т о до
7 дни след изписване от лечебното заведение

Забележка: Дейностите се извършват от изпълнители на ПИМП, сключили договор по приложение № 1а към чл. 1 на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.“
§ 84. Приложение № 15 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и
центрове за кожно-венерически заболявания“
се отменя и се създава приложение № 15а със
същото наименование: „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове
за кожно-венерически заболявания“.
§ 85. Приложение № 16 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психични заболявания и центрове
за психично здраве“ се отменя и се създава
приложение № 16а със същото наименование:
„Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ с
клиники/отделения по психични заболявания
и центрове за психично здраве“.
§ 86. Приложение № 17 „Клинични пътеки“
се отменя и се създава приложение № 17а със
същото наименование: „Клинични пътеки“.
§ 87. Приложение № 18 „Амбулаторни процедури“ се отменя и се създава приложение

№ 18а със същото наименование: „Амбулаторни процедури“.
§ 88. Приложение № 19 „Клинични процедури“ се отменя и се създава приложение
№ 19а със същото наименование: „Клинични
процедури“.
§ 89. Приложение № 21 „Различни диагностични процедури по МКБ 9-КМ“ се отменя
и се създава приложение № 21а с наименование: „Кодове на диагностични процедури
по КСМП – версия 2020 г.“.
§ 90. Навсякъде в текстовете на НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. приложение № 2 се заменя с приложение № 2б,
приложение № 5 се заменя с приложение
№ 5а, приложение № 6 се заменя с приложение № 6а, приложение № 7 се заменя с
приложение № 7а, приложение № 9 се заменя
с приложение № 9а, приложение № 10 се заменя с приложение № 10а, приложение № 15
се заменя с приложение № 15а, приложение
№ 16 се заменя с приложение № 16а, приложение № 17 се заменя с приложение № 17а,
приложение № 18 се заменя с приложение
№ 18а, приложение № 19 се заменя с приложение № 19а и приложение № 21 се заменя с
приложение № 21а.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 91. (1) Настоящият Договор за изменение
и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. параграфи 2, 3, 12 – 27, 35 – 39, 50, 59 – 64,
67, 71 – 76, които влизат в сила от 1.01.2022 г.;
2. параграф 42, който влиза в сила от
1.04.2022 г.
(2) Заплащането на дейностите по:
1. § 36, ред GP-N-01 Посещение за осъществяване на здравни грижи за новородено до 14
дни след изписване от лечебното заведение;
2. § 38, редове:
2.1. по пакет „Клинична лаборатория“:
10.76 Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2
с преизчисляване на стойностите в BAU/ml
единици;
10.77 Протеин на човешк и я епидидим
4 (HE4);
10.78 Фибрин деградационни продукти:
D-димер;
2.2. по пакет „Вирусология“:
10.75 Полимеразна верижна реакция за
доказване на минимум 14 типа на човешки
папиломен вирус (HPV), включващ типове с
висок онкогенен риск 16 и 18;
10.76 Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2
с преизчисляване на стойностите в BAU/ml
единици;
2.3. по пакет „Образна диагностика“:
10.93 Компютърна аксиална или спирална
томография под обща анестезия при деца;
10.92 Ядрено-магнитен резонанс под обща
анестезия при деца;
2.4. по пакет „Клинична имунология“:
02.09 Определяне на антистрептолизинов
титър;
10.76 Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2
с преизчисляване на стойностите в BAU/ml
единици;
3. § 60, ред 267 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след
лечение от COVID-19;
4. § 62, редове: 45 Диагностика на първични
имунни дефицити, 46 Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет,
ползващи инсулинови помпи и/или сензори
за продължително мониториране на нивото
на глюкозата и 47 Обучение и подпомагащо
консултиране на пациенти с диабет,
влиза в сила от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г.
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§ 92. (1) Договорите с изпълнители на
извънболнична медицинска помощ влизат в
сила, както следва:
1. от датата на подписване, при условие че
изпълнителят е работил по договор с НЗОК,
но е договорил дейност, която не е извършвал
по договор с НЗОК до влизане в сила на този
Договор за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. – за
новата по вид дейност;
2. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е спора зу мен и я по
чл. 23з, ал. 1 към договорите с изпълнители
на извънболнична медицинска помощ влизат
в сила от 1 януари 2022 г.
§ 93. (1) Договорите с изпълнителите на
комплексно диспансерно наблюдение на ЗОЛ
с кожно-венерически и психични заболявания,
които до момента на сключване на договора
не са работили по договор с НЗОК, влизат
в сила от влизането в сила на този Договор
за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е спора зу мен и я по
чл. 23з, ал. 1 към договорите с изпълнители на
комплексно диспансерно наблюдение на ЗОЛ
с кожно-венерически и психични заболявания
влизат в сила от 1 януари 2022 г.
§ 94. (1) Договорите с изпълнители на
болнична помощ влизат в сила, както следва:
1. от датата на подписване, при условие че
изпълнителят е работил по договор с НЗОК,
но е договорил дейност, която не е извършвал
по договор с НЗОК до влизане в сила на този
Договор за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. – за
новата по вид дейност;
2. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е спора зу мен и я по
чл. 23з, ал. 1 към договорите с изпълнители
на болнична медицинска помощ влизат в сила
от 1 януари 2022 г.
§ 95. Кодирането на болестите и проб
лемите, свързани със здравето, както и на
медицинските процедури по този договор,
се извършва в съответствие с Наредба № 42
от 2004 г. за въвеждане на класификационни
статистически системи за кодиране на болес
тите и проблемите, свързани със здравето, и
на медицинските процедури, като за периода
от влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. до 1.09.2022 г. изпълнителите на извънболнична и болнична
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медицинска помощ отчитат едновременно
и по 9КМ.
§ 96. (1) Договорените цени в чл. 174в,
175в и 176в от този Договор за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г. влизат в сила от 1.01.2022 г.,
с изключение на цената по чл. 176в, ал. 1,
ред 10.64 „Полимеразна верижна реакция за
доказване на COVID-19“, който влиза в сила
от 1.04.2022 г.
(2) За периода на дей нос т 1.01.2022 –
31.03.2022 г. високоспециализирано медикодиагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“
с код 10.64 се заплаща по цената съгласно
чл. 176б, ал. 1, ред 10.64 от НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(3) Дейностите в извънболничната помощ,
назначени и започнати преди 1 януари 2022 г.
и завършени след тази дата, се заплащат по
цените на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г.
(4) За дейност от 1.01.2022 г., за която
съгласно чл. 54, ал. 8 от ЗЗО финансовоотчетните документи по чл. 208 от НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. са
формирани с цени по чл. 174б, 175б и 176б от
същия договор, ал. 1 се прилага, както следва:
1. след окончателната обработка в информационната система на НЗОК на отчетените
месеци с договорените цени в този Договор за
изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. директорът на
РЗОК или упълномощени от него служители
изпраща/изпращат по електронен път през
информационната система на НЗОК „Известия след контрол“, съдържащи одобрените за
заплащане за съответния месец дейности и
допълнителната стойност на цената за всеки
вид дейност, равна на договорените цени по
ал. 1 и цените по представените финансовоотчетни документи за месеца;
2. изпълнителят на медицинска помощ
представя електронен финансов документ – дебитно известие към фактурата за всеки месец,
в срок до два работни дни след изпращане на
„Известие след контрол“ по т. 1;
3. на база на новата стойност на дейността за
месеците по т. 1 на изпълнител на медицинска
помощ директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат
по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известия след контрол“,
съдържащи намалението на месечните суми
по чл. 187а, 201а, 205а и 223д от НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.;
4. изпълнителят на медицинска помощ представя електронен финансов документ – кредитно известие към фактурата за всеки месец,
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в срок до два работни дни след изпращане на
„Известие след контрол“ по т. 3;
5. електронните финансови документи по
т. 2 и 4 се представят и подлежат на контрол
и заплащане по реда на раздели „Условия
и срокове за заплащането на дейностите в
извънболничната помощ“ от НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.“.
§ 97. (1) Във връзка с техническата възможност по § 13 и 16 от НРД за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г., § 10 от Договор
№ РД-НС-01-4-5 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 101 от
2020 г.) и § 9 от Договор № РД-НС-01-4-8 от
15 януари 2021 г. за изменение и допълнение
на НРД за медицинските дейности между
НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от
2021 г.) лекарите, работещи по договор с НЗОК,
издават електронно първичните медицински
документи и подават информация в НЗИС
по реда на:
1. чл. 206а – „Амбулаторен лист“ (бл. МЗНЗОК № 1), „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско
направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направление за
медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 4) и „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6) – от 1.06.2022 г.;
2. чл. 366а – „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 7), „История на заболяването“, „История на бременността и раждането“
и „История на новороденото“ – от 1.08.2022 г.
(2) Условието за заплащане по чл. 206,
ал. 9а, т. 4 и чл. 366, ал. 12, т. 10 влиза в сила,
както следва:
1. за отчетени документи по ал. 1, т. 1 – от
1.07.2022 г.;
2. за отчетени документи по ал. 1, т. 2 – от
1.09.2022 г.
§ 98. (1) Член 179, ал. 1, т. 10, чл. 187а,
чл. 190, ал. 1, т. 11, чл. 201а, чл. 201б, чл. 203,
ал. 8, чл. 205а, раздели X и XI на глава седемнадесета, чл. 338г, ал. 23, приложение № 2а,
както и § 53 от Договор № РД-НС-01-4-7 от
30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2021 г.) и § 3
от Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари
2021 г. за изменение и допълнение на НРД
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(ДВ, бр. 17 от 2021 г.) прекратяват своето
действие с отмяна на извънредната епидемична обстановка.
(2) Сключените в съответствие с раздел X
на глава седемнадесета договори за изпълнение
на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция
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за доказване на COVID-19“ с лечебни заведения, определени със заповед на министъра на
здравеопазването, се прекратяват с отмяна на
извънредната епидемична обстановка.
(3) Издадените до 31.03.2022 г. направления
за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за
доказване на COVID-19“ по реда на раздели
X и XI на глава седемнадесета са валидни
и могат да бъдат изпълнени от лечебни заведения, изпълнители на МДД по договор
с НЗОК по чл. 22а, за изпълнение на това
ВСМДИ към пакети „Вирусология“ и „Клинична микробиология“.
(4) Сключените договори за оказване на
болнична медицинска помощ по КП № 39, 48
и 104 за лечение на пациенти с COVID-19 и
в съответствие с § 10 от ЗБНЗОК за 2021 г.
или § 10 от ЗБНЗОК за 2022 г. се прекратяват с отмяна на извънредната епидемична
обстановка.
(5) За оказаната болнична медицинска
помощ по ал. 3 на хоспитализирани пациенти преди 1.04.2022 г. и дехоспитализирани
след тази дата НЗОК заплаща извършената
дейност при условията и по реда, действащи
към датата на хоспитализация.
§ 99. В съответствие с чл. 15а от Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците чл. 344, ал. 1,
т. 6 и чл. 362а прекратяват своето действие
за период три месеца след отмяна на извънредната епидемична обстановка.
§ 100. Неразделна част от този Договор
за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. са
следните приложения, които се обнародват
като притурка към „Държавен вестник“ и
се п ублик у ват на официа лната ин тернет
страница на НЗОК:
приложение № 2б „Първични медицински
документи“;
приложение № 5а „Списък на заболявания,
за които се издава електронна „Рецептурна
книжка на хронично болния“;
приложение № 6а „Кодове на заболяванията
по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4
от ЗЗО, и кодове на специалности на лекари,
назначаващи терапия“;
приложение № 7а „Образец на изисквания
на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания
и групи лекарства“;
приложение № 9а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 10а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
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за оказване на специализирана извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 15а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове
за кожно-венерически заболявания“;
приложение № 16а „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
психични заболявания и центрове за психично
здраве“;
приложение № 17а „Клинични пътеки“;
приложение № 18а „Амбулаторни процедури“;
приложение № 19а „Клинични процедури“;
приложение № 21а „Кодове на диагностични процедури по КСМП – версия 2020 г.“.
§ 101. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС,
министъра на здравеопазването и „Държавен
вестник“.
§ 102. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Доц. Васил Пандов
Д-р Иван Маджаров
Членове на НС
на НЗОК:
Виолета Лорер
Д-р Николай Брънзалов
Естел Василева
Проф. д-р Христо Шивачев
Румен Спецов
Д-р Ваня Добрева-Павлова
Д-р Иван Кокалов
Д-р Николай Колев
Теодор Василев
Д-р Гергана НиколоваБоян Бойчев
Ширкова
Адв. Свилена
Д-р Валери Веселинов
Димитрова
Д-р Росен Айков
Адв. Христина
Доц. Стоян Сопотенски
Николова
Д-р Йордан Гечев
Д-р Иво Парунов
Д-р Жанина Калинкова
Проф. д-р Милена Станева
Проф. д-р Огнян Хаджийски
Д-р Валентин Пеев
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

2877

Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. Асена Сербезова, дф
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ДОГОВОР № РД-НС-01-3-5
от 10 май 2022 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 и 77 от 2020 г.; изм., бр. 105 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2020 г.)
Днес, 10.05.2022 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна,
и Българския зъболекарски съюз, от друга
страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55,
ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета на
НЗОК за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2022 г.), Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2019 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 82 от 2021 г.) и Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на класификационни
статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето,
и на медицинските процедури се сключи
този Договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски
съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. Създава чл. 12б:
„Чл. 12б. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за
2022 г. – 239 709,8 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за дента л ни т е дейност и, извършени в периода
1.12.2021 г. – 30.11.2022 г., подлежащи на заплащане през 2022 г., в т.ч. и заплащане за
работа при неблагоприятни условия, свързани
с обявено извънредно положение, съответно
извънредна епидемична обстановка, за период,
определен със закон.
(3) Разходи те за зд равноосиг у ри т елни
плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни
условия на работа при обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК
за 2022 г. и в съответствие с параметрите на
разходите за здравноосигурителни плащания
и събраните приходи по бюджета на НЗОК
за 2022 г.“
§ 2. Създава се чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) През 2022 г. НЗОК сключва
договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения за извънболнична дентална
помощ, които отговарят на общите условия
по чл. 16 и специалните условия, посочени в
специалната част.
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(2) Лечебните заведения, кандидатстващи
за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят
документите, посочени в специалната част,
глава седемнадесета, раздел І.“
§ 3. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от
ЗЗО лечебните заведения, които не са били
изпълнители на дентална помощ до влизане
в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за
2020 – 2022 г., кандидатстващи за сключване
на договор/допълнително споразумение с
НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в
сила на този договор за изменение и допълнение на НРД.
(2) При непълнота на представените док у менти дирек торът на РЗОК в срок до
7 дни от установяването є писмено уведомява
лечебното заведение за това обстоятелство и
определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него
длъжностно лице има право да провери на
място в лечебното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.“
§ 4. В чл. 19, ал. 1 след думите „чл. 18а,
ал. 3“ се добавя „или чл. 18б, ал. 3“.
§ 5. В чл. 21, ал. 3 след думите „чл. 18а“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 18б“.
§ 6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. В случаите, в които не се разширява
предметът на договорите и допълнителните
споразумения, сключени до влизане в сила на
този Договор за изменение и допълнение на
НРД за денталните дейности за 2020 – 2022 г.,
изпълнителите на дентална помощ сключват
допълнителни споразумения, които съдържат
промени, произтичащи от настоящия договор
за изменение и допълнение на НРД.“
§ 7. В чл. 30 думите „Наредба № 10 от
20 09 г. за услови я та, реда, меха н изма и
критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на о тст ъпк и и п ри лагане на
механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба
№ 10 от 2009 г.)“ се заменят с „Наредба № 10
от 2009 г. за условията, реда, механизма и
критериите за заплащане от Националната
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здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и възстановяване
на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба
№ 10 от 2009 г.)“.
§ 8. В чл. 31 думите „Наредба № 10 от
20 09 г. за услови я та, реда, меха н изма и
критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми,
гарантиращи предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК“ се заменят с „Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма
и критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и възстановяване
на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК“.
§ 9. В чл. 32, ал. 1 думите „рецептурните
бланки“ се заменят с „електронните предписания“.
§ 10. В чл. 36 след думите „се извършва“
се добавя „електронно с електронно предписание“.
§ 11. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „рецептурни бланки“ се
заменят с „електронни предписания“.
2. В ал. 2 думите „валидността на рецептата,
респ. на отделните отрязъци“ се заменят с
„валидността на електронното предписание,
респ. на отделната част от електронно предписание“.
3. В ал. 3 думите „една и съща рецептурна
бланка“ се заменят с „едно и също електронно
предписание“.
§ 12. В чл. 40 думата „рецепти“ се заменя
с „електронни предписания“.
§ 13. В чл. 41 думите „рецептурните бланки“
се заменят с „електронните предписания“.
§ 14. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Страна по договор за оказване на
ПИДП или СИДП под обща анестезия за
ЗОЛ с психични заболявания може да бъде
лечебно заведение, което отговаря на условията
по чл. 72 и в което работят общопрактикуващ лекар по дентална медицина, лекар по
дентална медицина с призната специалност
„Детска дентална медицина“ и/или лекар по
дентална медицина с призната специалност
„Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна
хирургия“/„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“. Лечебното заведение трябва да
отговаря на медицинския стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.“
§ 15. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „до 18-годишна възраст“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на издадените от специа листа пси х иат ър „А мбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 1), съдържащ диагноза
и зак лючение за необходимостта от това
лечен ие, общоп ра к т и к у ва щ и я т лек ар по
дентална медицина или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗОЛ с
психични заболявания към изпълнител на
първична или специализирана извънболнична
дентална помощ за лечение под обща анестезия с „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А). Копие от получения чрез пациента
амбулаторен лист от специалиста психиатър
се прилага към екземпляра на амбулаторния
лист на ЗОЛ, издаден от лекаря по дентална
медицина, който формира амбулаторния му
журнал.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Насочването по ал. 2 се прилага, в
случай че общопрактикуващият лекар по
дентална медицина или лекарят по дентална медицина – специа лист, не изпълн ява
дейностит е от съответния пакет под обща
анестезия по договор с НЗОК.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Всеки лекар по дентална медицина,
оказващ ПИДП или СИДП, осъществява
дейностите под обща анестезия за ЗОЛ с
психични заболявания в рамките на своята
компетентност и съответния пакет дентални
дейности, за който е сключил договор с НЗОК.“
§ 16. В чл. 97, т. 4 думите „до 18-годишна
възраст“ се заличават.
§ 17. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „изпълнителите на“ се
добавя „ПИДП или“.
2. Думите „до 18-годишна възраст“ се
заличават.
3. Точки 4, 6 и 7 се изменят така:
„4. екстракция на временен зъб – за ЗОЛ
до 18 години;“
„6. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб – за ЗОЛ до 18 години;
7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб – за ЗОЛ до 18 години;“.
§ 18. В чл. 104 ал. 2 се изменя така:
„(2) Всяко ЗОЛ с психични заболявания,
потърсило дентална помощ, има право да
получи дейностите под обща анестезия без
ограничение на обема.“
§ 19. Създава се чл. 105г:
„Чл. 105г. (1) Страните договарят за периода
на дейност 1.01. – 31.12.2022 г. следните цени
на дейностите в извънболничната дентална
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран
от бюджета на НЗОК, в приложение № 3
към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както
следва:
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Обем
(бр.)
3

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

5

5 272 969

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло
1 059 275
или частично заплащана от НЗОК
10111

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

30111 Обтурация с амалгама или химичен композит
50811 Екстракция на временен зъб с анестезия
50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

290 727

15,31

1,80

561 155

55,85

0,00

88 484

22,44

0,00

3 506

55,85

0,00

33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

64 388

33,25

4,70

33311 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

51 015

109,79

6,00

15,31

1,80

2 341 563

51,85

4,00

534 666

51,85

4,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично
4 178 165
заплащана от НЗОК
10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. ед1 301 936
нократен допълнителен преглед за бременни

30112 Обтурация с амалгама или химичен композит
50912 Екстракция на постоянен зъб с анестезия
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

1 916

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

627

17,11

0,00

301111 Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

854

73,26

0,00

508111 Екстракция на временен зъб с анестезия

106

22,44

0,00

509111 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

16

55,85

0,00

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с
332111
анестезия

44

52,17

0,00

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с
анестезия

269

130,01

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

3 999

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

1 921

17,11

0,00

301121 Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

1 215

73,26

0,00

863

55,85

0,00

101111

333111

101121

509121 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

101112

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

17 482

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

1 525

27,51

0,00

301112 Обтурация с амалгама или химичен композит

10 586

73,28

0,00

508112 Екстракция на временен зъб с анестезия

675

34,42

0,00

509112 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

21

73,28

0,00

4 181

60,72

0,00

332112 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

333112 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

101122

4
494

5

199,13

0,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания
над 18 години под обща анестезия

12 132

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

1 525

27,51

0,00

10 586

73,28

0,00

21

73,28

0,00

301122 Обтурация с амалгама или химичен композит
509122 Екстракция на постоянен зъб с анестезия
2 Специализирана дентална помощ

10121

Цена (в лв.)
заплащана заплащана
от НЗОК от пациента

169 027

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

23 394

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

7 462

16,53

1,80

10 280

58,84

0,00

2 753

25,01

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
33321 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

11

58,84

0,00

2 541

37,04

4,70

347

121,36

6,00

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

158

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

61

18,33

0,00

301211 Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

56

78,59

0,00

508211 Екстракция на временен зъб с анестезия

23

26,74

0,00

509211 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

2

58,84

0,00

101211

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с
анестезия

9

55,97

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с
анестезия

7

141,60

0,00

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

7 037
2 095

16,53

1,80

102214 Специализиран обстоен преглед
520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

925

24,65

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб с анестезия

2 623

60,64

5,00

1 394

5,75

0,80

32 242

16,53

1,80

544214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица
над 18 години, частично заплащана от НЗОК
102224 Специализиран обстоен преглед

114 651

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

14 703

20,15

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб с анестезия

45 921

51,16

13,50

21 785

5,75

0,80

544224 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Специализирана хирургична 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
Специализиран обстоен преглед
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб с анестезия
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана хирургична 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
Специализиран обстоен преглед
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб с анестезия
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
Обтурация с амалгама или химичен композит

1022114
5202114
5102114
5442114

1022214
5202214
5102214
5442214

101212
301212

508212 Екстракция на временен зъб с анестезия
509212 Екстракция на постоянен зъб с анестезия
332212 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
333212 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анес520212
тезията
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
510212
зъб с анестезия
544212 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания над 18 години под обща анестезия
102222 Специализиран обстоен преглед
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анес520222
тезията
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
510222
зъб с анестезия
544222 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния
3 апарат при цялостно обеззъбени лица, в т.ч. контролни
прегледи
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла
832
плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

С Т Р. 1 1 1
Цена (в лв.)
заплащана заплащана
от НЗОК от пациента

Обем
(бр.)
3

4

5

28

6

18,33

0,00

2

27,65

0,00

17

66,22

0,00

3

6,55

0,00

54

18,33

0,00

19

27,65

0,00

165

66,22

0,00

13

6,55

0,00

1 556

27,51

0,00

10 946

73,28

0,00

689

34,42

0,00

251

19 952

33

73,28

0,00

4 150

60,72

0,00

564

199,13

0,00

321

43,62

0,00

1 398

96,47

0,00

295

11,48

0,00

1 525

27,51

0,00

331

43,62

0,00

1 411

96,47

0,00

289

11,48

0,00

210,00

0,00

3 556

66 038

36 849

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна
833
цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години

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

29 189

5

210,00

0,00

4 Обща анестезия за лица с психични заболявания

35 444

901 Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

31 616

58,80

0,00

4

58,80

0,00

3 824

36,06

0,00

902 Обща анестезия в болнично лечебно заведение
24-часово активно наблюдение при необходимост след об903
щата анестезия
5 Медицинска експертиза

4

261 Подготовка за ЛКК

1

9,98

0,00

262 ЛКК

1

9,98

0,00

263 По искане на ЛКК

1

9,98

0,00

264

1

9,98

0,00

По искане на ТЕЛК

(2) Цената по ал. 1, заплащана от НЗОК
за възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при обеззъбени ЗОЛ, не включва материала за протезата и медико-техническата
дейност за изработката є.
(3) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК и
БЗС планират и договарят закупуването за
ЗОЛ на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
ЗЗО в рамките на договорените обеми по
чл. 105г за 2022 г., както и в съответствие с
параметрите на разходите по ЗБНЗОК за 2022 г.
(4) Представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО
извършват текущо наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както и
за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 30.06, 30.09 и
към 31.12.2022 г., и БЗС получава информация
за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.
(5) В случай че при анализа по ал. 4 към
30.06.2022 г. и ежемесечно всеки следващ
отчетен период се установи превишение на
средства за здравноосигурителни плащания за
дентална помощ спрямо утвърденото от НС
на НЗОК месечно разпределение на бюджета
за съответния период, НС на НЗОК констатира превишението и цените на денталните
дейности се предоговарят по реда на чл. 121.
Нац иона лната зд равноосиг у ри телна каса
закупува денталните дейности в рамките на
разходите за здравноосигурителни плащания
за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 от
ЗБНЗОК за 2022 г.
(6) Националната здравноосигу рителна
каса осъществява контрол по реда на глава
осемнадесета на изпълнителите на извънболничната дентална помощ за дейностите,
за които при анализа по ал. 4 се наблюдава
превишение на средства за здравноосигурителни плащания.“

§ 20. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „(образци бл. МЗНЗОК)“ се заменят с „(бл. МЗ-НЗОК № 5 и
бл. МЗ-НЗОК № 5А)“.
2. В ал. 2:
2.1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Рецептурни бланки“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 5 и бл. МЗ-НЗОК № 5А) – изда ват се
електронни предписания от изпълнителя на
дентална помощ;“.
2.2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А) – издава се от ИДП за насочване на
ЗОЛ към изпълнител на СИДП, изпълнител
на ПИДП под обща анестезия или изпълнител
на ПИМП. Съставя се в един екземпляр от изпълнителя на извънболнична дентална помощ
(общопрактикуващ лекар по дентална медицина
или лекар – специалист по дентална медицина)
и се отразява в амбулаторния лист на ЗОЛ. Изпълнителят на ИДП, оказващ специализирана
хирургична извънболнична дентална помощ,
ПИДП или СИДП под обща анестезия за ЗОЛ с
психични заболявания, получил „Направление
за консултация“ (бл. МЗ 119А), го прилага към
екземпляра от амбулаторния лист на хартиен
носител за ЗОЛ, получили този вид дентална
помощ, който формира амбулаторния журнал
на лекаря по дентална медицина.“
§ 21. В чл. 125, т. 7 д у мите „(образци
бл. МЗ-НЗОК)“ се заменят с „(бл. МЗ-НЗОК
№ 5 и бл. МЗ-НЗОК № 5А)“.
§ 22. Приложение № 2 „Първични медицински документи“ се отменя и се създава
приложение № 2а със същото наименование:
„Първични медицински документи“.
§ 23. Приложение № 5 „Приту рка към
здравноосигурителната книжка и декларации“
в частта Притурка се изменя така:

1

РЗОК No.

здравен район

на дата:

ден

ЛПК на лекаря по дентална медицина

подпис и личен печат

подпис и личен печат

подпис и личен печат

ЛПК на лекаря по дентална медицина

подпис и личен печат

Регистрационен No. на лечебното заведение

година



месец

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -

(родител, настойник, попечител) подпис
Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………



ден

  

КСМП код

 Код дейност 
-

(родител, настойник, попечител) подпис
Код зъб

месец

година

ден

месец

година

  
подпис и личен печат

ден

месец

година

  

ЛПК на лекаря по дентална медицина

подпис и личен печат

ден

месец

година

  

ЛПК на лекаря по дентална медицина

подпис и личен печат

ден

месец

година

  

ЛПК на лекаря по дентална медицина

подпис и личен печат

ден

месец

година

  

ЛПК на лекаря по дентална медицина

подпис и личен печат

ден

месец

година

  

подпис и личен печат

ден

месец

година

  

подпис и личен печат

ден

месец

година

  

подпис и личен печат

Дата:

ден

месец

година

  

Регистрационен No. на лечебното заведение

подпис и личен печат

 Код дейност 
.

(родител, настойник, попечител) подпис

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -
Код зъб

(родител, настойник, попечител) подпис

Осиг. лице:……………

КСМП код

Лекар по дентална медицина:……………

ЛПК на лекаря по дентална медицина

Осиг. лице:……………
(родител, настойник, попечител) подпис
Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………

ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

 Код дейност 
-
КСМП код

Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………

ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

(родител, настойник, попечител) подпис

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -
Лекар по дентална медицина:……………

ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

Осиг. лице:……………
(родител, настойник, попечител) подпис
Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

 Код дейност 
КСМП код -
Код зъб

(родител, настойник, попечител) подпис

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -
Код зъб

(родител, настойник, попечител) подпис

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -

Код зъб

(родител, настойник, попечител) подпис

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -

Лекар по дентална медицина:……………

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

Осиг. лице:……………
(родител, настойник, попечител) подпис

Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

 Код дейност 
-

КСМП код

Лекар по дентална медицина:……………

 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

Осиг. лице:……………
(родител, настойник, попечител) подпис

Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………

ЛПК на лекаря по дентална медицина



 

Дата:

Регистрационен No. на лечебното заведение

подпис и личен печат

Лекар по дентална медицина:……………

ВЕСТНИК

Дата:

ЛПК на лекаря по дентална медицина

година

Регистрационен No. на лечебното заведение

месец

Осиг. лице:……………

КСМП код

 Код дейност 
-

(родител, настойник, попечител) подпис
Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………



ден

  



Дата:

ЛПК на лекаря по дентална медицина

година

Регистрационен No. на лечебното заведение

месец

Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -

(родител, настойник, попечител) подпис
Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………



ден

  



Дата:

ЛПК на лекаря по дентална медицина

година

Регистрационен No. на лечебното заведение

месец



ден



Осиг. лице:……………

 Код дейност 
КСМП код -

Код зъб

Лекар по дентална медицина:……………

Регистрационен No. на лечебното заведение

  





година

ден

  



Дата:

ДЪРЖАВЕН

Дата:

месец

ИЗВЪРШЕНИ ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Длъжностно лице: ..............................................................
подпис и печат на РЗОК

Заверена от РЗОК No.

Ж.к..................................................... бл. .................. вх. ................ ет. ............... ап. ............

Ул.. .................................................................................................................. No. ...................

Aдрес: гр. (с.) ...........................................................................................................................

име, презиме и фамилия по лична карта

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

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

Притурка към здравноосигурителна книжка №

КЪМ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА ЗА ИЗВЪРШEНИ ДЕНТАЛНИ
ДЕЙНОСТИ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНО ЛИЦЕ

ПРИТУРКА

„НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
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(родител, настойник, попечител) подпис
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Код зъб
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ден

месец

година

  

ден

месец

година

  

ден

месец
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ден

месец

година

  

ден

месец

година

  

ден

месец

година

  

ден

месец

година

  

Дата:

ден

месец

година
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Дата:
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Параграфи 2 – 18, § 19, ал. 1, ред
33311 „Лечение на пулпит или периодонтит
на постоянен зъб“, колона 5 „цена, заплащана
от пациента“ и ред 33321 „Лечение на пулпит
или периодонтит на постоянен зъб“, колона 5
„цена, заплащана от пациента“, § 20 – 23 от
настоящия Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
денталните дейности за 2020 – 2022 г. влизат
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
(2) Параграфи 1 и 19 влизат в сила от 1
януари 2022 г.
§ 25. (1) Договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила,
както следва:
1. от датата на подписване, при условие че
изпълнителят е работил по договор с НЗОК,
но е договорил дейност, която не е извършвал
по договор с НЗОК до влизане в сила на този
Договор за изменение и допълнение на НРД
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. – за
новата по вид дейност;
2. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е спора зу мен и я по
чл. 21б към договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила
от 1 януари 2022 г.
§ 26. (1) Договорените цени в чл. 105г, ал. 1
от този Договор за изменение и допълнение
на НРД за дентални дейности за 2020 – 2022 г.
влизат в сила от 1.01.2022 г.
(2) За дейност от 1.01.2022 г., за която съгласно чл. 54, ал. 8 от ЗЗО финансово-отчетните
документи по чл. 114 от НРД за денталните
дейности за 2020 – 2022 г. са формирани с
цени по чл. 105в от същия договор, ал. 1 се
прилага, както следва:
1. след окончателната обработка в информационната система на НЗОК на отчетените
месеци с договорените цени в този Договор
за изменение и допълнение на НРД за дентални дейности за 2020 – 2022 г. директорът на
РЗОК или упълномощени от него служители
изпраща/изпращат по електронен път през
информационната система на НЗОК „Известия след контрол“, съдържащи одобрените за
заплащане за съответния месец дейности и
допълнителната стойност на цената за всеки
вид дейност, равна на договорените цени по
ал. 1 и цените по представените финансовоотчетни документи за месеца;
2. изпълнителят на дентална помощ представя електронен финансов документ – дебит-
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но известие към фактурата, за всеки месец в
срок до два работни дни след изпращане на
„Известие след контрол“ по т. 1;
3. на база на новата стойност на дейността
за месеците по т. 1 на изпълнител на дентална
помощ директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат
по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известия след контрол“,
съдържащи намалението на месечните суми
по чл. 122а;
4. изпълнителят на дентална дейност представя електронен финансов документ – кредитно известие към фактурата за всеки месец
в срок до два работни дни след изпращане на
„Известие след контрол“ по т. 3;
5. електронните финансови документи по
т. 2 и 4 се представят и подлежат на контрол
и заплащане по реда на раздел „Методика за
закупуване на дейностите в извънболничната
дентална помощ“.
§ 27. Член 10, ал. 1 в частта „в това число
и за работа при неблагоприятни условия,
свързани с обявено извънредно положение,
съответно извънредна епидемична обстановка“
и чл. 122а прекратяват своето действие с отмяна на извънредната епидемична обстановка.
§ 28. Кодирането на болестите и проблемите, свързани със здравето, както и на медицинските процедури по НРД, се извършва
в съответствие с Наредба № 42 от 2004 г.
за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите
и проблемите, свързани със здравето, и на
медицинските процедури, както и по сега
действащите кодове.
§ 29. (1) При осигурена техническа възможност лекарите по дентална медицина,
работещи в лечебни заведения – изпълнители
на извънболнична дентална помощ, сключили договор с НЗОК, подават по електронен път чрез своя медицински софтуер към
НЗИС информация за извършената от тях
извънболнична дентална дейност, отразена
в „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2).
(2) „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 4), „Та лон за медицинска експерт иза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6), „Рецептурни бланки“
(бл. МЗ-НЗОК № 5 и бл. МЗ-НЗОК № 5А)
и „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7) се издават електронно и се изпращат
чрез медицинския софтуер на лекарите по
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дента лна медицина, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична
дентална помощ, към НЗИС.
(3) Задължителното електронно отчитане
към НЗИС по ал. 1 и издаване на направления
по реда на ал. 2 влизат в сила от 1.10.2022 г.
(4) Считано от 1.11.2022 г. задължителното
електронно отчитане към НЗИС по ал. 3 става
условие за заплащане на дейността.
(5) Редът за предоставяне на електронните
здравни записи е в съответствие с този дого
вор и наредбата по чл. 28г, ал. 6 от Закона
за здравето.
§ 30. Неразделна част от настоящия Договор
за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности за
2020 – 2022 г. е приложение № 2а „Първични
медицински документи“, което се обнародва
като притурка към „Държавен вестник“ и се
публикува на официалната интернет страница
на НЗОК.
§ 31. 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“.
§ 32. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 53, ал. 3 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 здравЗа Българския
ноосигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Доц. Васил Пандов
Д-р Николай Шарков
Членове на НС
Зам.-председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Виолета Лорер
Д-р Георги Димов
Естел Василева
Румен Спецов
Д-р Борислав Миланов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Светослав Гачев
Теодор Василев
Д-р Донка Станчева
Боян Бойчев
Д-р Валентин Павлов
Адв. Свилена Димитрова Д-р Тодор Кукуванов
Адв. Христина Николова
Д-р Бисер Ботев
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. Асена Сербезова, дф
2920
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията
към дейността на централните депозитари
на ценни книжа, централния регистър на
ценни книжа и други лица, осъществяващи
дейности, свързани със сетълмента на ценни
книжа (обн., ДВ, бр. 81 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 62 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 след думите „по ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „т. 1“, а думите
„четвърта и шеста“ се заменят с „четвърта,
шеста и осма „а“.
§ 2. В чл. 44, т. 2 думите „места за търговия“ се заменят с „места на търговия“, а
думите „на извънборсови пазари“ се заменят
с „извън места на търговия“.
§ 3. След чл. 71 се създава глава осма „а“
с чл. 71а – 71н:
„ Г л а в а

о с м а

„ а “

ДОКЛАДВАНЕ НА СЛУЧАИ НА НЕУС
П Е Ш Е Н С Е Т Ъ Л М Е Н Т ПО Ч Л . 7 О Т
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014
Раздел I
Обхват на данните, които се докладват от
централните депозитари на ценни книжа
Чл. 71а. По смисъла на тази глава:
1. „краен срок“ е срокът, определен в правилата на системния оператор за приемането
на инструкции за сетълмент за даден цикъл
на сетълмент;
2. „обем“ е броят на инструкциите за сетълмент по отношение на инструкциите за
сетълмент, посочени в приложенията към
Делегиран регламент (ЕС) № 2018/1229 на
Комисията от 25 май 2018 г. за допълване
на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на регулаторните технически стандарти за
дисциплината при сетълмента (OB, L 230/1
от 13 септември 2018 г.), наричан по-нататък
„Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229“.
Чл. 71б. (1) Когато представя на основание
чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014
доклад на Комисията и на съответните органи
по чл. 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, централният депозитар на ценни книжа представя
отделни доклади за всяка управлявана от него
система за сетълмент на ценни книжа, които
обхващат всички финансови инструменти,
посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 909/2014, регистрирани при него, с
изключение на акциите, чието основно място
за търговия се намира в трета държава.
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(2) За определянето на местоположението
на основното място на търговия на акции
по ал. 1, за целите на чл. 7, параграф 13 от
Регламент (ЕС) № 909/2014, централният депозитар на ценни книжа използва списъка на
освободените акции относно късите продажби,
публикуван от Европейския орган за ценни
книжа и пазари.
(3) В доклада по ал. 1 централният депозитар
на ценни книжа представя информация относно
всички инструкции за сетълмент, попадащи
в обхвата на чл. 7, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 909/2014, независимо дали се отнасят
до сделки, сключени на местата на търговия
или сключени извън местата на търговия.
(4) За неуредените в тази глава въпроси
относно съдържанието на доклада по ал. 1 се
прилагат изискванията на Насоките относно
докладването на случаи на неуспешен сетълмент по чл. 7 от Регламента за централните
депозитари на ценни книжа (ESMA70-1564717), за които Комисията е взела решение за
прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26
от Закона за Комисията за финансов надзор,
наричани по-нататък „Насоки относно доклад
ването на случаи на неуспешен сетълмент“.
(5) Централният депозитар на ценни книжа
уведомява Комисията при предоставянето на
докладите по ал. 1 на съответните органи по
чл. 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ако не
са изпратени до тези органи и Комисията
едновременно.
Чл. 71в. За докладите по чл. 71б, ал. 1
централният депозитар на ценни книжа взема
предвид всички съгласувани инструкции за
сетълмент, въведени в управляваната от него
система за сетълмент на ценни книжа, както
и инструкциите, посочени в чл. 5, параграф
2, буква „в“ от Делегиран регламент (ЕС)
2018/1229, за които не се изисква съгласуване.
Раздел II
Параметри за докладване на данни
Чл. 71г. (1) Докладите по чл. 71б, ал. 1
включват броя и стойността на изпълнените
инструкции през обхванатия в докладите период, които могат да бъдат изчислени чрез
приспадане на броя и стойността на случаите
на неуспешен сетълмент от общия брой и
стойността на инструкциите за сетълмент.
(2) За целите на ал. 1 инструкциите за сетълмент се считат за неизпълнени инструкции
за сетълмент от момента, в който сетълментът
на предвидената дата на сетълмент вече не е
възможен, поради липса на ценни книжа или
парични средства.
(3) Инструкциите за сетълмент, представени
в съответния краен срок, се включват в данните
относно случаи на неуспешен сетълмент, ако те
все още не са изпълнени след приключването
на съответния цикъл на сетълмент.
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(4) В случай че през период, обхванат от
доклад, по дадена инструкция за интернализиран сетълмент не може да бъде извършен
сетълмент няколко работни дни след предвидената дата за сетълмент, включително в
случаите, когато инструкцията за сетълмент
бъде отменена след съответния краен срок,
тя трябва да бъде посочена като неуспешна
за всеки работен ден, в който сетълментът
є е бил неуспешен. Инструкцията трябва да
бъде посочена като инструкция с успешен
сетълмент, ако сетълментът є е извършен
през обхванатия от доклада период.
(5) Инструкциите за сетълмент, които са
отменени преди съответния краен срок, не се
посочват в категориите „общо подадени инструкции“ и „неизпълнени инструкции“ само
за деня, в който инструкциите за сетълмент са
отменени, и само за частта от инструкциите
за сетълмент, която е отменена.
Чл. 71д. (1) Процентът на случаите на
неуспешен сетълмент се изчислява, като се
вземат предвид и повтарящите се случаи на
неуспешен сетълмент, които продължават
повече от един работен ден.
(2) За обобщените стойности, включени
в месечните доклади съгласно таблица 1 от
приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2018/1229, централният депозитар на ценни
книжа взема предвид сбора на броя, съответно
на стойността на отделните инструкции за
сетълмент, допустими за сетълмент, за всеки
работен ден от месеца.
Чл. 71е. В докладите по чл. 71б, ал. 1 централният депозитар на ценни книжа представя
информация относно инструкция за частичен
сетълмент, която е неуспешна и е обработена,
при условие че инструкцията за сетълмент не
е напълно изпълнена.
Чл. 71ж. (1) Централният депозитар на
ценни книжа уведомява за късно съгласуване
на инструкциите за неуспешен сетълмент за
всеки работен ден считано от предвидената
дата на сетълмент.
(2) В случай че са налице значителни
несъответствия между годишния доклад и
обобщените стойности в месечните доклади, централният депозитар на ценни книжа
проверява причините за несъответствията и
представя коригираните доклади.
Чл. 71з. Централният депозитар на ценни
книжа отразява стойността на всички инструкции за сетълмент, като за стойност на
всяка инструкция за сетълмент се приема
стойността на ценните книжа или на паричния є компонент.
Чл. 71и. (1) При представяне на ежедневните
данни, посочени в таблица 2 от приложение I
към Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229,
за да се направи разграничение между случаите на неуспешен сетълмент, дължащи
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се на недоставяне на ценни книжа, и тези,
дължащи се на недоставяне на парични средства, централният депозитар на ценни книжа
взема предвид причината за всеки неуспешен
сетълмент във формата съобразно насока 17
от Насоките относно докладването на случаи
на неуспешен сетълмент.
(2) Обемът и стойността на всички инструкции за сетълмент се представят като общи
инструкции в раздел „недоставяне на ценни
книжа“ и раздел „недоставяне на парични
средства“ на таблицата по ал. 1.
(3) Обемът и стойността на всички инструкции за сетълмент, които са изпълнени,
се представят като изпълнени инструкции в
раздел „недоставяне на ценни книжа“, както
и в раздел „недоставяне на парични средства“
на таблицата по ал. 1.
(4) Oбемът и стойността на всички инструкции за сетълмент, които не са изпълнени, се
представят само като случаи на неуспешен
сетълмент в съответния раздел „недоставяне на
парични средства“ или „недоставяне на ценни
книжа“ на таблицата по ал. 1 в зависимост
от причината за всеки случай на неуспешен
сетълмент.
(5) За целите на ал. 1 централният депозитар
на ценни книжа проверява първо сетълмента
на ценните книжа и ако той е неуспешен, не
прави допълнителни проверки на сетълмента
на паричните средства.
(6) Когато двойка съответстващи инструкции за сетълмент, предвиждащи доставка
срещу плащане и получаване срещу плащане, не са изпълнени поради неизпълнение на
задължението за доставка на ценни книжа,
включително когато инструкцията, предвиждаща доставка срещу плащане, е задържана,
се докладват и двете в раздел „недоставяне на
ценни книжа“ на таблицата по ал. 1. По реда
на изречение първо се докладва и в случай
на закъсняла инструкция, когато участникът,
доставящ ценните книжа, последен е съгласувал двойката съответстващи инструкции по
изречение първо.
(7) Двойка съответстващи инструкции, които не са изпълнени поради неизпълнение на
задължение за доставка на парични средства,
включително когато инструкцията, предвиждаща получаване срещу плащане, е задържана,
се докладват и двете в раздел „недоставяне на
парични средства“ на таблицата по ал. 1. По
реда на изречение първо се докладва и в
сл у чай на закъсн яла инст ру к ци я, когато
доставящият паричните средства участник
последно е съгласувал двойката инструкции
по изречение първо.
(8) Когато случай на неуспешен сетълмент
се отнася до двойка съответстващи инструкции
за сетълмент без плащане, които включват
и нс т ру к ц и и за се т ъ л мен т, п ред ви ж да щ и
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доставка без плащане и получаване без плащане, включително когато инструкциите за
сетълмент са задържани, и двете инструкции
се докладват в раздел „недоставяне на ценни
книжа“ на таблицата по ал. 1. По реда на
изречение първо се докладва и в случай на
закъсняла инструкция, независимо от участника, който последно е съгласувал двойката
съответстващи инструкции за сетълмент.
Чл. 71к. Средната продължителност на
случаите на неуспешен сетълмент, която се
докладва от централния депозитар на ценни
книжа, в съответствие с ред 41 от таблица 1
от приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2018/1229, се изчислява, като сборът от
стойностите на всички случаи на неуспешен
сетълмент, включени в доклада по чл. 71б,
ал. 1 през текущия отчетен период, независимо
дали предвидената дата на сетълмент попада
в същия отчетен период, се разделя на сбора
от стойностите на случаите на неуспешен сетълмент на предвидената дата на сетълмент,
докладвани през текущия отчетен период.
Чл. 71л. Месечните доклади относно случаите на неуспешен сетълмент, посочени в
чл. 14, параграф 1 от Делегиран регламент
(ЕС) 2018/1229, включват само работните дни
на съответния месец.
Чл. 71м. В съответствие с чл. 14, параграф
1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229
всички стойности, включени в докладите по
чл. 71б, ал. 1, се посочват в евро.
Чл. 71н. (1) Централният депозитар на ценни
книжа представя информация относно броя и
стойността на паричните санкции, посочени
в полета 39 и 40 на таблица 1 от приложение
I към Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229,
във връзка със събраните и разпределени
санкции през отчетния месец, обхващащ
предходния месец.
(2) Броят на паричните санкции по ал. 1,
които се докладват, отразява броя на инструкциите за сетълмент, отнасящи се до
„неизправни участници“.“
§ 4. В чл. 91, ал. 2, т. 1 думите „на комисията от 25 май 2018 г. за допълване на
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
р ег улат орн и т е т ех н и че ск и с т а н дар т и за
дисциплина при сетълмент (OB, L 230/1 от
13 септември 2018 г.), наричан по-нататък
„Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229“ се
заличават.
§ 5. Навсякъде в наредбата думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.
§ 6. Наредбата е приета с Решение № 236-Н
от 3.05.2022 г. на Комисията за финансов
надзор.
За председател:
Диана Йорданова
2818
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-320
от 15 април 2022 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1
от Закона за защитените територии и предложение на Столична община (с вх. № 08-00-771
от 18.09.2018 г. на Министерството на околната
среда и водите – МОСВ), с цел опазване на езер
на екосистема, представляваща местообитание
на ценни и защитени растителни и животински
видове, като: бяла водна лилия (Nymphaea alba),
щитолистна какичка (Nymphoides peltata), южна
мехурка (Utricularia australis) и четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia), голяма бяла чапла
(Egretta alba), нощна чапла (Nycticorax nycticorax),
малка бяла чапла (Egreta garzetta), гривеста чапла
(Ardeola ralloides), ръждива чапла (Ardea purpurea),
голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик
(Ixobrychus minutus), малък корморан (Phalacrocorax
pygmaeus), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), белоока потапн ица
(Aythya nyroca), лиска (Fulica atra), воден дърдавец
(Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus),
тръстиков блатар (Circus aeruginosus), сива патица
(Anas strepera), кафявоглава потапница (Aythya
ferina), белобуза рибарка (Chlidonias hybrida), торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), свилено
шаварче (Cettia cetti) и др.:
1. Обявявам защитена местност „Малко Негованско езеро“ в землището на с. Негован, община
Столична, област София.
2. Защитената местност включва поземлен
имот с идентификатор 51250.5654.2 съгласно
кадастр алната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на с. Негован, община
Столична, област София, с площ 49,916 дка.
3. Режими на дейности в защитената местност:
3.1. В границата на защитената местност се
забранява:
3.1.1. Поставяне на преместваеми обекти;
3.1.2. Строителство, с изключение на случаите
по т. 3.2.1;
3.1.3. Дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим;
3.1.4. Промяна на предназначението и начина
на трайно ползване;
3.1.5. Търсене, проучване и добив на подземни
богатства и добив на инертни материали;
3.1.6. Внасяне на неместни растителни и животински видове;
3.1.7. Палене на огън, горене на тръстиковите
масиви;
3.1.8. Използване на плавателни средства във
водния обект с изключение на случаите по т. 3.2.2;

3.1.9. Провеждане на сечи с изключение на
случаите по т. 3.2.3;
3.1.10. Шумово натоварване и използване на
пиротехнически средства, водещи до значително
безпокойство на птиците;
3.1.11. Ловуване;
3.1.12. Замърсяване с отпадъци.
3.2. Изключения от забраните по т. 3.1 се
допускат в следните случаи:
3.2.1. Строителство:
– с цел поддръжка, ремонт и реконструкция
на съществуващи хидротехнически и други съо
ръжения;
– на съоръжения за поддържане на благоприя
тен воден режим в защитената местност.
3.2.2. Използване на плавателни средства във
водния обект:
– при изпълнение на служебни задължения
от страна на отговорните институции;
– при извършване на научни проучвания;
– при ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
– при аварийни и бедствени ситуации.
3.2.3. Провеждане на сечи с цел отстраняване
на инвазивни видове и храстова растителност.
4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда
и водите – София, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КККР за землището на с. Негован, община
Столична, област София.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Б. Сандов
2904

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 205
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 20 съгласно протокол № 4 от
14.03.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, чл. 3, ал. 1
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от Наредбата за стоките, имитиращи храни,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни – ароматни декоративни
свещи под различна форма: свещ, имитираща
парче торта – шоколадов блат с лилава глазура
и декорация шоколадово сърце, и свещ, имитираща мъфин – шоколадов блат с лилава глазура,
като стоки, опасни за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
От стоките лесно се отделят малки части,
които влизат изцяло в цилиндъра за малки части. Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, поради това, че, макар че не са храни,
стоките имат такава форма, цвят, външен вид
и размер, че може да се очаква потребителите,
особено децата, да ги объркат с храна, в резултат на което да ги поставят в устата си, да
отхапят и да погълнат малка част от тях, което
да причини задавяне или запушване на храносмилателния тракт.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защитят
животът и здравето на потребителите и да не
се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие
би могло да доведе до задавяне и представлява
риск за здравето на потребителите (малки деца
до 3 години).
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
2912
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-14
от 19 април 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-10123-25.01.2022 г.
и вх. № 09-10114-25.01.2022 г. от СГКК – Бургас,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 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
(КККР) на:
I. С. Вълчин, EKATTE 12591, община Сунгурларе, одобрени със Заповед № РД-18-1868
от 20.11.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12591.121.24:
площ: 2175 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12591.121.25:
площ: 507 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12591.11.8:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 3350 кв. м, площ след промяната:
3299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.11.28:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 1306 кв. м, площ след
промяната: 1106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.11.38:
природна забележителност, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 226 кв. м,
площ след промяната: 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.11.39:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 2474 кв. м, площ след
промяната: 2098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.86:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 3506 кв. м, площ след промяната:
3481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.87:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 6863 кв. м, площ след
промяната: 5983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.88:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 277 кв. м, площ след промяната:
254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.89:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Сунгурларе, площ преди промяната: 2595 кв. м,
площ след промяната: 2509 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12591.120.90:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 25 480 кв. м, площ след
промяната: 18 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.93:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 655 кв. м, площ след промяната:
612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.94:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 4576 кв. м, площ след
промяната: 3659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.96:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Сунгурларе, площ преди промяната:
21 113 кв. м, площ след промяната: 20 565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.120.99:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 13 553 кв. м, площ след
промяната: 11 223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.121.8:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Сунгурларе, площ преди промяната:
126 166 кв. м, площ след промяната: 126 059 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.121.13:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 3247 кв. м, площ след
промяната: 3021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.121.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 2625 кв. м, площ след промяната:
2173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.121.20:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 063 кв. м, площ след промяната: 20 279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.121.21:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 7148 кв. м, площ след
промяната: 5060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.124.172:
пасище, собственост на Основно училище „Христо Ботев“, площ преди промяната: 28 394 кв. м,
площ след промяната: 28 388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.124.198:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 3934 кв. м, площ след промяната:
3925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.124.199:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
5859 кв. м, площ след промяната: 11 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12591.124.200:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 5742 кв. м, площ след
промяната: 3573 кв. м.
II. С. Лозарево, EK AT TE 44029, община
Сунгурларе, одобрени със Заповед № РД-18-1873
от 20.11.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 44029.84.35:
площ: 248 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.109:
площ: 384 кв. м, нива, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 44029.87.111:
площ: 188 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.112:
площ: 177 кв. м, нива, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 44029.60.28:
нива, собственост на Радка Вълчева Любенова,
площ преди промяната: 6699 кв. м, площ след
промяната: 6650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.60.44:
нива, собственост на Вълю Станев Кърчев, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.60.45:
нива, собственост на Чанко Станев Кърчев, площ
преди промяната: 5499 кв. м, площ след промяната: 5388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.60.46:
нива, собственост на Върбинка Станева Беронова,
Стоян Красимиров Беронов и Галина Красимирова Беронова-Атанасова, площ преди промяната:
5999 кв. м, площ след промяната: 5926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.60.47:
нива, собственост на Събка Станева Янева, площ
преди промяната: 5499 кв. м, площ след промяната: 5430 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.37:
нива, собственост на Добри Маринов Съсков,
площ преди промяната: 11 998 кв. м, площ след
промяната: 11 669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.40:
нива, собственост на Иванка Георгиева Съръбоюкова, площ преди промяната: 6499 кв. м, площ
след промяната: 6394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.41:
нива, собственост на Куна Христова Георгиева,
площ преди промяната: 7369 кв. м, площ след
промяната: 7253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.42:
нива, собственост на Стойка Паскалева Пенчева,
площ преди промяната: 10 997 кв. м, площ след
промяната: 10 859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.43:
нива, собственост на Чана Паскалева Чалъкова,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.44:
нива, собственост на Иван Кънев Маджаров,
площ преди промяната: 13 579 кв. м, площ след
промяната: 13 347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.92:
нива, собственост на Димо Байчев Колев, площ
преди промяната: 3561 кв. м, площ след промяната: 3537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.93:
нива, собственост на Радка Вълчева Любенова,
площ преди промяната: 3561 кв. м, площ след
промяната: 3483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.94:
нива, собственост на Стойчо Вълев Кърчев,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.61.95:
нива, собственост на Радка Вълчева Любенова,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5921 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 44029.61.112:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 5079 кв. м, площ след промяната:
5065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.63.4: пасище, собственост на Даниела Димчева Пирьова,
площ преди промяната: 19 697 кв. м, площ след
промяната: 19 380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.63.8:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след
промяната: 9491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.63.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 1487 кв. м, площ след промяната:
1424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.63.16:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 4129 кв. м, площ след
промяната: 4030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.63.19:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
23 113 кв. м, площ след промяната: 24 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.84.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 1541 кв. м, площ след промяната:
1578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.84.33:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 247 кв. м, площ след промяната: 10 963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.11:
нива, собственост на Жечо Тодоров Рошманов,
Жечо Митев Жечев и Димчо Митев Рошманов,
площ преди промяната: 20 597 кв. м, площ след
промяната: 20 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.29:
нива, собственост на Марийка Тодорова Кутиева,
площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след
промяната: 7884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.42:
нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди
промяната: 1679 кв. м, площ след промяната:
1635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.49:
нива, собственост на Жечо Тодоров Рошманов,
Жечо Митев Жечев и Димчо Митев Рошманов,
площ преди промяната: 12 697 кв. м, площ след
промяната: 12 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.50:
нива, собственост на Виктор Любомиров Любенов, площ преди промяната: 8096 кв. м, площ
след промяната: 7785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.65:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 1159 кв. м, площ след промяната:
1145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.82:
нива, собственост на Алекси Тодоров Стоев,
площ преди промяната: 18 997 кв. м, площ след
промяната: 18 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44029.87.108:
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
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ственост на държавата, площ преди промяната:
22 566 кв. м, площ след промяната: 24 728 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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2893
ЗАПОВЕД № КД-14-15
от 21 април 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-67799-11.04.2022 г.,
09-69387-12.04.2022 г., 09-70551-13.04.2022 г., 0971588-14.04.2022 г., 09-72154-14.04.2022 г. и 09-7217914.04.2022 г. от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Враца, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 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 (КККР) на:
I. С. Върбешница, EKATTE 12704, община
Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1969
от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12704.116.50:
площ: 38 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12704.116.51:
площ: 573 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12704.101.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 1394 кв. м, площ след промяната:
1384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12704.104.161:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 1385 кв. м, площ след промяната:
1378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12704.108.2:
лозе, собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 37 021 кв. м, площ след промяната:
36 606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12704.149.3:
нива, собственост на Динко Валериев Динков,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12704.159.10:
нива, собственост на Виктория Венкова Младенова
и Георги Кирилов Младенов, площ преди промяната: 762 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12704.159.11:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Виктория Венкова Младенова и
Георги Кирилов Младенов, площ преди промяната: 231 кв. м, площ след промяната: 62 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12704.169.1:
ливада, собственост на Георги Иванов Иванов,
площ преди промяната: 1483 кв. м, площ след
промяната: 1327 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 12704.116.47:
площ: 3769 кв. м, гробищен парк, собственост на
Кметство с. Върбешница;
поземлен имот с идентификатор 12704.159.1:
площ: 488 кв. м, за хранително-вкусовата промишленост, собственост на Виктория Венкова
Младенова и Георги Кирилов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 12704.169.162:
площ: 1933 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ;
сграда с идентификатор 12704.159.1.1: площ:
128 кв. м, промишлена сграда, собственост на
Виктория Венкова Младенова и Георги Кирилов
Младенов;
сграда с идентификатор 12704.169.162.1: площ:
110 кв. м, сграда за обществено хранене, собственост на Евгени Василев Иванов и Васил Иванов
Василев;
сграда с идентификатор 12704.169.162.2: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Евгени Василев Иванов и Васил Иванов Василев.
II. С. Горна Бешовица, EKATTE 16122, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1970
от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16122.110.9:
площ: 2430 кв. м, пасище, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16122.41.438:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3590 кв. м, площ след промяната:
1484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.42.23:
нива, собственост на Георги Ненов, площ преди
промяната: 3637 кв. м, площ след промяната:
3634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.42.29:
нива, собственост на Въто Иванчов Беремлийски,
площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след
промяната: 1948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.42.336:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 928 кв. м, площ след промяната: 443 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.42.342:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 2583 кв. м, площ след промяната:
2320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.107.170:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 79 175 кв. м, площ след промяната:
77 727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.110.344:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 8154 кв. м, площ след промяната:
3965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.110.345:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6946 кв. м, площ след промяната:
4337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.131.1:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 12 628 кв. м, площ след промяната:
11 719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.131.4:
пасище, собственост на Цеко Митов Велчов,
площ преди промяната: 3790 кв. м, площ след
промяната: 1908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.214.169:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 356 942 кв. м, площ след промяната:
355 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16122.214.337:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 3649 кв. м, площ след промяната:
3622 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 16122.131.2:
площ: 950 кв. м, пасище, собственост на Дамян
Вътков Маринов;
поземлен имот с идентификатор 16122.131.3:
площ: 400 кв. м, пасище, собственост на Николай
Момчилов Костадинов;
поземлен имот с идентификатор 16122.131.5:
площ: 400 кв. м, пасище, собственост на Стефан
Вътков Маринов.
III. С. Горна Кремена, EKATTE 16256, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1971
от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16256.20.130:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2003 кв. м, площ след промяната:
1880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.20.132:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2735 кв. м, площ след промяната:
2526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.20.134:
за местен път, собственост на Община Мездра,
площ преди промяната: 13 998 кв. м, площ след
промяната: 13 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.29.79: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната:
2298 кв. м, площ след промяната: 1698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.29.200:
нива, собственост на Алекс Валериев Стойчев,
площ преди промяната: 4531 кв. м, площ след
промяната: 4441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.29.205:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1441 кв. м, площ след промяната:
1316 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.29.206:
за друг вид застрояване, собственост на с. Горна
Кремена, площ преди промяната: 1972 кв. м, площ
след промяната: 1870 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16256.29.208:
за друг вид застрояване, собственост на с. Горна
Кремена, площ преди промяната: 898 кв. м, площ
след промяната: 877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.29.212:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Тошка Иванова Малинова, площ преди промяната: 1479 кв. м, площ след промяната: 1276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.109:
нива, собственост на Марин Стоянов Иванов,
площ преди промяната: 3750 кв. м, площ след
промяната: 3132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.117:
нива, собственост на Христо Ганчов Манчовски,
площ преди промяната: 3492 кв. м, площ след
промяната: 3004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.126:
нива, собственост на Братин Христов Братинов,
площ преди промяната: 2181 кв. м, площ след
промяната: 1663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 1375 кв. м, площ след промяната:
998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.108:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 180 654 кв. м, площ след промяната:
180 607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.110:
изоставено трайно насаждение, земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2257 кв. м, площ
след промяната: 2195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.139:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 2109 кв. м, площ след промяната:
2101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.145:
за друг вид застрояване, собственост на Албена
Тодорова Кръстарска, площ преди промяната:
500 кв. м, площ след промяната: 35 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.206:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 18 488 кв. м, площ след промяната:
17 823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.220:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
16 061 кв. м, площ след промяната: 15 597 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 16256.20.7:
площ: 2257 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Красимир Младенов Петров;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.112:
площ: 1545 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.118:
площ: 1230 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Владин Митов Николовски;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.119:
площ: 404 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.120:
площ: 1237 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;
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поземлен имот с идентификатор 16256.32.121:
площ: 933 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.122:
площ: 267 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на „Йотов Стоун“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 16256.32.123:
площ: 597 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.10:
площ: 1622 кв. м, лозе, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.11:
площ: 1974 кв. м, лозе, собственост на Малин
Весков Шомаклийски;
поземлен имот с идентификатор 16256.33.208:
площ: 262 кв. м, за местен път, собственост на
Община Мездра;
сграда с идентификатор 16256.20.7.1: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Красимир Младенов Петров.
IV. С. Долна Кремена, EKATTE 22126, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1985
от 21.12.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22126.159.13:
площ: 299 кв. м, нива, собственост на „Прешъс
Пропъртис БГ“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 22126.627.17:
площ: 316 кв. м, нива, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22126.159.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната:
8350 кв. м, площ след промяната: 8327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22126.159.27:
н и ва , с о б с т вено с т на „Пр еш ъ с Пр оп ър т ис
БГ“ – ЕООД, площ преди промяната: 5369 кв. м,
площ след промяната: 3270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22126.159.39:
нива, собственост на „КМБ 15“ – ЕООД, площ
преди промяната: 5819 кв. м, площ след промяната: 5708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22126.188.166:
пасище, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 8303 кв. м, площ след промяната:
8260 кв. м.
V. С. Кален, EKATTE 35314, община Мездра,
одобрени със Заповед № РД-18-1986 от 21.12.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 35314.25.684: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната:
2474 кв. м, площ след промяната: 856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.34.10:
ливада, собственост на Маргарита Тошкова Маринска, площ преди промяната: 1846 кв. м, площ
след промяната: 262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.34.678: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната:
621 кв. м, площ след промяната: 605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.42.1:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 1054 кв. м, площ след промяната:
937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.129.700: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 2945 кв. м,
площ след промяната: 2874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.130.6:
нива, собственост на Дилко Кръстев Цеков Дилковски, площ преди промяната: 2970 кв. м, площ
след промяната: 1683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.130.7:
нива, собственост на Данаил Веселинов Дамянов, площ преди промяната: 901 кв. м, площ след
промяната: 800 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.130.700:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
3098 кв. м, площ след промяната: 2336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.211.172:
широколистна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната:
24 998 кв. м, площ след промяната: 24 711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.211.232:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 14 228 кв. м, площ след промяната:
13 863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35314.211.255:
лозе, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1040 кв. м, площ след промяната: 839 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 35314.129.27:
площ: 216 кв. м, пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
VI. С. Цаконица, EK ATTE 78015, община
Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1991
от 27.12.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 78015.76.31:
площ: 531 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 78015.76.32:
площ: 1882 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 78015.76.33:
площ: 1596 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 78015.22.629:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 4328 кв. м, площ след промяната:
2830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.24.619:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 4034 кв. м, площ след промяната:
3961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.24.705:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 7000 кв. м, площ след промяната:
6843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.32.691:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 829 кв. м, площ след промяната: 773 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 78015.76.24:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 94 901 кв. м, площ след промяната:
93 900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.76.677:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 4652 кв. м, площ след промяната:
4633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.84.655:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 2128 кв. м, площ след промяната:
2106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.85.21:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 74 613 кв. м, площ след промяната:
74 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.85.642:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Мездра, площ преди
промяната: 4111 кв. м, площ след промяната:
4094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.123.14:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 61 782 кв. м, площ след промяната:
61 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78015.123.15:
ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 9515 кв. м, площ след промяната:
6458 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 78015.76.29:
площ: 2617 кв. м, нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78015.76.659:
площ: 4441 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Мездра.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2894
ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 29 април 2022 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Враняк, община Бяла Слатина, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2895
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ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 420
от 25 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и
чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – Брез
ник, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение на
общ устройствен план (ОУПО) на община Брезник,
землище на с. Долни Романци, ПИ № 22506.61.59
по КККР на землището на с. Долни Романци за
промяна на предназначението от „Земеделски
земи – ниви“ в „Устройствена зона – ЖМ, малкоетажно жилищно строителство“ с устройствени
параметри, определени с ОУПО за тази зона.
2. Възлага на кмета на община Брезник да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Тинков
2913

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 409
от 28 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Нови
пазар, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
общия устройствен план (ОУП) на община Нови
пазар за отстраняване на явни фактически грешки в частта за имоти в землището на гр. Нови
пазар, отразени в противоречие с разпоредбата
на чл. 103а, ал. 1 от ЗУТ по отношение на действащите преди одобряване на ОУП на община
Нови пазар подробни устройствени планове и
определените показатели за устройство и застрояване, както следва:
– за ПИ 52009.502.629 по к.к. на гр. Нови пазар
(УПИ-VI в кв. 114 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Тзв“, се възстановява
в зона „Пп“ (Предимно производствена);
– за ПИ 52009.502.630 по к.к. на гр. Нови пазар
(УПИ-IV в кв. 156 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Тзв“, се възстановява
в зона „Пп“ (Предимно производствена);
– за ПИ 52009.504.20 по к.к. на гр. Нови пазар,
определената зона в ОУП – „Тжп“, се възстановява в зона „Пч“;
– за ПИ 52009.505.644 по к.к. на гр. Нови
пазар (УПИ-ІІ, кв. 108 по РП на гр. Нови пазар)
определената зона в ОУП – „Оз“, се възстановява
в зона „Пп“.
– за ПИ 52009.505.665 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-ІІІ в кв. 108 по РП на гр. Нови пазар)
определената зона в ОУП – „Оз“, се възстанови
в зона „Жм1“;
– за ПИ 52009.505.664 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-IV в кв. 108 по РП на гр. Нови пазар)
определената зона в ОУП – „Оз“, се възстанови
в зона „Соо“;
– за ПИ 52009.505.645 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-I в кв. 108 по РП на гр. Нови пазар)
определената зона в ОУП – „Оз“, се възстанови
в зона „Соо“;
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– за ПИ 52009.502.642, ПИ 52009.502.645, ПИ
52009.502.644 и ПИ 52009.502.643 по к.к. на гр. Нови
пазар (УПИ-І, УПИ-IX, УПИ-Х и УПИ-XI в
кв. 156 по РП на гр. Нови пазар) определената
зона в ОУП – „Оз“, се възстановява в зона „Пп“;
– за ПИ 52009.502.3 и ПИ 52009.502.4 по к.к.
на гр. Нови пазар (УПИ-VІІ и УПИ-ІІ в кв. 156
по РП на гр. Нови пазар) определената зона в
ОУП – „Оз“, се възстановява в зона „Пп“;
– за ПИ 52009.15.377, образуван от ПИ 52009.15.3
и ПИ 52009.15.4, по к.к. на гр. Нови пазар, в
частта на ПИ 52009.15.4, некоректно отразен в
ОУП като земеделска земя без допустима смяна
на предназначението, се отразява в зона „Оз“
с конкретно предназначение „Гробищен парк“;
– за ПИ 52009.504.164, ПИ 52009.504.227, ПИ
52009.504.229 и част от ПИ 52009.504.158 по к.к. на
гр. Нови пазар определената зона в ОУП – „Оз“,
се отразява в зона „Пп“;
– за ПИ 52009.503.250 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-I в кв. 109 по РП на гр. Нови пазар)
определената зона в ОУП – „Оз“, се отразява в
зона „Сооз“,
както и показателите за устройство и застрояване на устройствените зони за цялата територия на общината в съответствие с Наредба № 7
за правила и норми за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Нови пазар, пред А дминистративния
съд – Шумен.
Председател:
М. Михайлов
2876

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 400
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, т. 1 и чл. 127, ал. 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, протокол от проведено обществено обсъждане на
проект за изменение на общ устройствен план,
Решение № ПК-04-ЕО/2022 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка от РИОСВ – Пазарджик, Решение № 1
от протокол № 1 от 7.03.2022 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Панагюрище, Общинският съвет – Панагюрище,
одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Панагюрище със
следния обхват:
– земеделските територии на землищата с
устройствен режим „за допустима смяна на предназначение“ по действащия ОУП с цел графично
изображение и показване на точно определени
устройствени зони и режими на застрояване на
същите;
– имот с идентификатор 27406.120.1 с предназначение „земеделска земя“ в землището на
с. Елшица, община Панагюрище, с цел промяна
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на предназначението му в урбанизирана територия
за производствено-складови дейности с устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп);
– имоти с идентификатори 02717.78.4, 02717.78.5,
02717.78.6, 02717.78.7, 02717.78.10, 02717.78.13,
02717.78.15, 02717.78.25, 02717.78.26, 02717.78.204,
02717.78.308 и 02717.78.309 в землището на с. Баня,
м. Ямата, с цел промяна предназначението им
в урбанизирана територия с устройствена зона
„Смесена многофункционална“ (Смф) с оглед реализирането на проект „Ремонт и реконструкция
на язовир „Ямата“ и отглеждане на аквакултури
във водите на язовира;
– имот с идентификатор 55302.57.533 в м. Под
Никулден за допустима смяна на предназначението с устройствена зона „Смесена многофункционална“ (Смф) и имот с идентификатор 55302.101.356
в м. Балабанова кория за допустима смяна на
предназначението с устройствена зона „Жилищно
строителство“ в землището на гр. Панагюрище,
община Панагюрище;
– имоти с идентификатори 02717.40.33 в м. Света
Неделя и 02717.67.204 в м. Немолиго за допустима
смяна на предназначението с устройствена зона
„Жилищно строителство“ в землището на с. Баня,
община Панагюрище,
съгласно приложения регистър и приетата
графична и текстова част на документацията,
неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2,
стая 202, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Панагюрище, пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
2890

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 12
от 28 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ Общинският съвет – Търговище, одобрява
проект за изменение на общия устройствен план
на община Търговище в обхват на урегулиран
поземлен имот Х в кв. 1, с. Буйново, община
Търговище, с който за У ПИ Х се определя
предимно производствена устройствена зона
(Пп) със следните устройствени показатели: П
застрояване – максимум 80 % (включва всички
технологични пътища и обслужващи открити
площи), Кинт. – макс. 2,4, Позел. – мин. 20 %,
и Н – макс. 15 м (3 ет.).
На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Е. Якубова
2887
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1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-26 от 13.05.2022 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-105
от 30.10.2019 г. (ДВ, бр. 86 от 2019 г.) за обект:
Автомагистрала „Хемус“, участъци от км 310+940
до км 317+360, от км 318+820 до км 322+763 и
от км 322+803 до км 327+260, подобект: Улично
осветление на пътен възел „Буховци“, площадка
за отдих при км 322+000 и пътни връзки при
пътен възел „Белокопитово“, при условията на
чл. 60 от А дминистративнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2970
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-18
от 5.05.2022 г. за строеж: „Преносен газопровод
до Панагюрище и Пирдоп“, Етап 3 – Пускова
станция „Виноградец“ и КВ1“, на територията
на с. Виноградец, община Септември, област
Пазарджик. 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.
2831
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е издал Заповед
№ РД-02-15-50 от 5.05.2022 г., с която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ 22-12/21.03.2022 г.
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ) за одобряване на
технически проект и за издаване на разрешение
за строеж за обект: Модернизация на Тягова
подстанция Перник, прилежащия є секционен
пост Гълъбник с изграждане и включването им
в система за телеуправление и телесигнализация
SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години, ЕТАП
I: Модернизация на Тягова подстанция Перник
с изграждане и включването є в система за телеуправление и телесигнализация SCADA. На
основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи
на обжалване по реда на глава десета, раздел IV
от АПК чрез МРРБ до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2972
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3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е издал Заповед
№ РД-02-15-52 от 9.05.2022 г., с която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ 25-13/24.06.2021 г.
в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) за одобряване на технически проект и допълване на Разрешение за
строеж № РС-104 от 30.10.2019 г. за обект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив:
Железопътни участъци София – Елин Пелин и
Елин Пелин – Септември“ със следните етапи по
смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ: Пътен надлез
над жп линията при км 97+357 и Пресичане на
км 97+335 с електропровод 20 kV „Септември“. На
основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи
на обжалване по реда на глава десета, раздел IV
от АПК чрез МРРБ до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2973
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-20
от 10.05.2022 г. за обект: Обходен път на гр. Бургас
от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“
до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и
локални платна за: Реконструкция на етернитови водопроводи ∅ 300 при км 2+525 и км 3+188
на директно трасе и при км 0+370 на връзка
3.1 и км 3+810 на връзка 1.1; Реконструкция на
ПЕВП ∅ 90 при кръгово кръстовище с две преминавания под пътните връзки и Реконструкция
на водопроводи – висока и ниска зона в района
на пътния възел при км 2+319. 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.
2971
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-19 от 10.05.2022 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-97
от 16.10.2019 г. (ДВ, бр. 82 от 2019 г.) за обект:
АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“,
Обособена позиция № 2, подучастък № 2 от км
366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел
„Железница“ и външно електрозахранване на
тунел „Железница“ – промяна на технологичните центрове при двата портала на тунела. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2969
27. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с по-
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становление № С220013-091-0000489/21.04.2022 г.
възлага на „София Инвестмънт Тръст“ – ООД,
ЕИК 204247982, седалище и адрес на управление: Хасково, бул./ул. „Северна Индустриална
зона“, комплекс „Сердика“, представлявано от
управителя Владислав Дончев Михайлов, следния недвижим имот: недвижим имот, намиращ
се в гр. Батак, ул. Партизанска № 17, представляващ имот с идентификатор 02837.501.1683
с площ 65 993 кв. м с граници 02837.501.2336;
02837.501.4021; 02837.501.1648; 02837.501.9502,
придобит с акт за частна държавна собственост
№ 572/22.01.1996 г. Имотът представлява производствен комплекс на бивш завод за дървообработване. В него са били изградени общо 20
постройки с различна площ и предназначение,
като същите са изцяло разрушени/срутени с изключение на 2 сгради, които също са в голяма
степен разрушени и самосрутени – опасни за
достъп. Сградите не са предмет на публичната
продан. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
2839
32. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурс за професор (мениджмънт в
екранните изкуства (авторско право) в област на
висшето образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство,
научна специалност „Кинознание, киноизкуство
и телевизия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски № 108А,
ет. 3, стая А303, тел. 02/9231-225.
2832
53. – На ц иона лн и ят военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент от област на висше образование 9. Сигурност и отбранa, професионално направление 9.1.
Национална сигурност по научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (национална сигурност)“ за нуждите на департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ при НВУ „Васил
Левски“ – едно място, за военнослужещ. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване са
обявени със Заповед № ОХ-419 от 29.04.2022 г. на
министъра на отбраната на Република България
и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.
bg/bg/node/1085. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на НВУ
„Васил Левски“, тел. за контакт: 062/618822;
Siemens: 62364.
2915
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуж дите на: Аграрен
факултет за: академична длъжност професор
по „Морфология“, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки за нуж дите на катедра „Морфология,
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физиология и хранене на животните“ – един;
Ветеринарномедицински факултет за: академична
длъжност професор по „Ветеринарна хирургия“,
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на
катедра „Ветеринарна хирургия“ – един; академична длъжност професор по „Морфология“,
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите
на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология
и ембриология“ – един; академична длъжност
главен асистент по „Морфология“, област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на
катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и
ембриология“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: Аграрен факултет, Студентски град, тел.
042/699443; Ветеринарномедицински факултет,
Студентски град, тел. 042/699506.
2919
28. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: доцент по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Биоразнообразие, екологичен мониторинг
и контрол) – един; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология
и науки за културата (Етнография – Българска
етнология) – един, двата конкурса са със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус
1, каб. 107; за информация: тел.: 054/830 495, вътр.
321, GSM 0899 901943.
2865
324. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академични
д л ъж нос т и: доцент по нау ч на спец иа л нос т
„Материалознание и технология на машиностроителните материали“ в научна област 5.
Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание – един, за
нуждите на Центъра по заваряване на института;
главен асистент по научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните
материали“ в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание – един, за нуждите на направление „Изпитване и анализ“ на института; главен
асистент по научна специалност „Теория на
автоматичното управление на морски обекти“
в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика“ – един, за нуждите
на Научна секция „Корабна хидродинамика и
аеродинамика“ към ЦХА на института, всичките
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат в института,
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София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел
„Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
2855
63. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за академична длъжност доцент в област на вис
ше образование 4. Природни науки, математика
и информатика по професионално направление
4.2. Х ими ческ и нау к и, нау чна специа лност
„Органична химия“ за нуждите на лаборатория
ЦЯМРС (Център по ЯМР спектроскопия) – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая № 206, тел. (02) 872 48 17.
2833
2. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент
в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Овцевъдство и
козевъдство“ – един, за нуждите на Земеделския
институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
2882
24. – 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 ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
с. Вещица, община Белог радчик – 10937.4.54,
10937.4.70, 10937.11.9, 10937.7.2, 10937.7.3, 10937.7.6,
10937.7.13, 10937.7.15, 10937.7.22, 10937.7.30, 10937.7.36,
10937.4.49, 10937.7.8, 10937.7.9, 10937.7.10, 10937.7.11,
10937.7.18, 10937.7.17, 10937.7.20, 10937.7.21, 10937.7.39,
10937.7.51, 10937.7.43, 10937.7.26, 10937.7.29, 10937.7.28,
10937.7.31, 10937.7.32, 10937.7.33, 10937.7.34, 10937.7.45,
10937.7.46, 10937.7.47, 10937.7.48, 10937.7.49; за
с. Върба, общ ина Белог ра д чик – 12632.15.21,
12632.15.49, 12632.16.20, 12632.107.2, 12632.32.29,
12632.32.139, 12632.32.204; за с. Праужда, община
Белоградчик – 58092.5.272, 58092.215.3; за с. Ошане, община Белоградчик – 54517.11.1, 54517.11.4,
54517.9.87, 54517.9.35, 54517.9.33, 54517.9.57, 54517.9.73,
54517.9.58, 54517.9.59, 54517.11.114, 54517.11.116,
54517.7.154, 54517.7.155, 54517.7.112, 54517.7.136,
54517.7.201, 54517.26.14, 54517.26.12, 54517.26.61,
54517.26.58, 54517.16.66, 54517.16.68, 54517.13.44,
54517.7.219, 54517.10.9911, 54517.10.9910, 54517.10.2,
54517.10.4, 54517.10.6, 54517.10.7, 54517.10.9; за
с. Долни Лом, община Чу прене – 22424.82.31,
22424.106.65, 22424.112.18, 22424.112.12, 22424.108.377,
22424.116.28, 22424.217.374, 22424.217.8, 22424.217.375,
22424.232.370, 22424.105.12, 22424.245.1, 22424.80.67,
22424.112.13, 22424.105.350, 22424.112.11, 22424.106.13;
за с. Коста Перчево, община Кула – 38858.105.4,
38858.56.205, 38858.81.1, 38858.81.2, 38858.81.3,
38858.81.4, 38858.80.164, 38858.80.7, 38858.122.409,
38858.125.211, 38858.125.1, 38858.125.215, 38858.126.1,
38858.126.218, 38858.127.1, 38858.103.1, 38858.111.1,
38858.111.106, 38858.110.1, 38858.110.227, 38858.109.424,
38858.109.1, 38858.109.229, 38858.151.460, 38858.130.1,
38858.129.238, 38858.104.386, 38858.104.5, 38858.105.5,
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38858.105.6, 38858.105.192, 38858.106.419, 38858.51.4,
38858.51.202, 38858.51.203, 38858.51.3, 38858.51.2,
3 8 8 58 .1 2 7. 219, 3 8 8 5 8 .110 .42 2 , 3 8 8 5 8 .110 .421 ,
38858.104.7, 38858.81.206; за с. Тополовец, община Кула – 72775.50.10, 72775.50.11, 72775.50.12,
72775.50.20, 72775.50.4, 72775.50.5, 72775.50.6,
72775.50.8, 72775.50.9, 72775.88.19, 72775.88.23,
72775.111.595, 72775.123.74, 72775.123.75, 72775.123.81,
72775.123.82, 72775.123.90, 72775.123.99, 72775.125.21,
72775.133.13, 72775.133.6, 72775.134.400, 72775.139.103,
7 2 7 75.1 3 9. 2 7 0 , 7 2 7 75.1 3 9. 3 2 0 , 7 2 7 75.1 55.10 ,
72775.157.108, 72775.160.10, 72775.161.10, 72775.161.20,
72775.162.10, 72775.162.219, 72775.162.220, 72775.123.87,
72775.125.11, 72775.125.12, 72775.125.13, 72775.125.14,
72775.125.15, 72775.125.16, 72775.125.17, 72775.125.18,
72775.125.19, 72775.125.20, 72775.125.4, 72775.125.422,
72775.125.7, 72775.125.8, 72775.160.210, 72775.160.211,
72775.161.384, 72775.160.209; за с. Цар-Петрово, община Кула – 78224.29.126, 78224.31.149,
78224.35.22, 78224.38.72, 78224.57.20, 78224.60.110,
78224.60.406, 78224.64.15, 78224.64.55, 78224.67.10,
78224.67.589, 78224.68.10, 78224.68.11, 78224.68.12,
78224.68.13, 78224.68.14, 78224.68.15, 78224.68.18,
78224.68.584, 78224.75.11, 78224.75.12, 78224.79.18,
78224.79.42, 78224.79.204, 78224.79.580, 78224.81.2,
78224.81.205, 78224.81.207, 78224.82.14, 78224.83.13,
78224.83.14, 78224.83.15, 78224.83.16, 78224.83.17,
78224.83.21, 78224.146.579, 78224.201.1, 78224.201.497,
78224.206.12, 78224.206.13, 78224.209.1, 78224.75.204.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
2896
25. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Братово, община Бу ргас – 06152.6.108, 06152.7.38, 06152.7.39,
06152.7.105, 06152.7.108; за гр. Бургас, община Бургас – 07079.6.567, 07079.6.568; за с. Дебелт, община
Средец –   20273.13.66, 20273.14.18, 20273.14.170,
20273.14.848, 20273.15.666, 20273.46.1, 20273.46.4,
20273.46.5, 20273.46.6, 20273.46.7, 20273.46.8,
20273.46.9, 20273.46.226, 20273.506.13, 20273.506.61,
20273.506.70, 20273.506.76, 20273.506.77; за с. Полски
извор, община Камено – 57337.11.59, 57337.11.60,
57337.11.61, 57337.11.69, 57337.11.76, 57337.11.109,
57337.12.49, 57337.15.48, 57337.17.87, 57337.17.105,
57337.17.114, 57337.17.116, 57337.17.117, 57337.17.120,
57337.19.51, 57337.21.102, 57337.24.29, 57337.24.49,
57337.24.59, 57337.25.1, 57337.25.12, 57337.25.46,
57337.25.81, 57337.25.82, 57337.25.83, 57337.25.84,
57337.26.43, 57337.26.68, 57337.40.17, 57337.40.22,
57337.40.36, 57337.40.39, 57337.42.107, 57337.43.28;
за с. Тръстиково, община Камено – 73388.29.1,
73388.29.2, 73388.29.25, 73388.29.26, 73388.29.27,
73388.29.30, 73388.29.31, 73388.37.17, 73388.37.18,
73388.37.19, 73388.37.21, 73388.54.19, 73388.54.20,
73388.54.22, 73388.104.3, 73388.104.6, 73388.109.33,
73388.109.36, 73388.109.37, 73388.109.38, 73388.109.40,
73388.109.43, 73388.110.15, 73388.110.16, 73388.110.18,
73388.111.1, 73388.111.4, 73388.111.5, 73388.111.6,
73388.111.7, 73388.113.1, 73388.113.2, 73388.113.18,
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73388.113.19, 73388.113.20, 73388.113.26, 73388.113.27.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
2897
26. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Вещица, с. Върба, с. Праужда, с. Ошане,
община Белоградчик, с. Долни Лом, община
Чупрене, с. Коста Перчево, с. Тополовец, с. ЦарПетрово, община Кула, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Видин.
2898
85. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през април 2022 г. са извършени
следните продажби:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.1930.845, п редставл яващ У ПИ V – „за
КОО“, кв. 299, м. Павлово – Бъкстон, София,
ул. Мусала, срещу бл. 28, общински нежилищен
имот, стопанисван от Район „Витоша“, продаден
на „ЕА Строй Пропъртис“ – ЕООД, представлявано от Кирил Георгиев Попов, за 310 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 62 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 372 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
2. Поземлен имот с идентификатор 68134.4358.571,
идентичен с У ПИ I V-308, к в. 35а, местност
Ж.к. Люлин – 8 м.р., Софи я, ж.к. Люлин –
8 м.р., общински нежилищен имот, стопанисван от
Район „Люлин“, продаден на „ЕА Строй Пропъртис“ – ЕООД, представлявано от Кирил Георгиев
Попов, за 635 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и
чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
127 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 762 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.1944.3012 (предишен 68134.1944.2815), представляващ УПИ XXXIII – „за КОО“, кв. 2, м. В.з.
Киноцентъра – III част, София, ул. Сири дол,
между № 12 и № 14, общински нежилищен имот,
стопанисван от Район „Витоша“, продаден на
Баки Ибахим Бедел за 59 500 лв. На основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 11 900 лв. Продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 71 400 лв., изплатени изцяло
от купувача.
2930
3. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 221 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС се допуска
поправка на очевидна фактическа грешка в т. 1
на диспозитива на Решение № 24 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински
съвет, като след думите „улица по о.т. 1 – о.т. 6
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без“ се добавя „кв. 9; кв. 13 – УПИ I, II, III, IV,
V; кв. 19 – УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII“,
след думите „кв. 25а, парцели I, II, III, IV, V и
VI“ се добавя „кв. 25в; кв. 25г и улици: от о.т. 31а
до о.т. 31б; от о.т. 34а до о.т. 34б; задънена улица
от о.т. 36а до о.т. 36; от о.т. 184а – о.т. 184б –
о.т. 184в – о.т. 184г до о.т. 184д; от о.т. 28а до
о.т. 184е; от о.т. 184е до о.т. 184л; от о.т. 184б до
о.т. 184л; от о.т. 184г до о.т. 184ж; задънена улица
от о.т. 184и до о.т. 184к; от о.т. 100 – о.т. 101 –
о.т. 102 – о.т. 103 до о.т. 104; от о.т. 100 – о.т. 100а
до о.т. 129; от о.т. 100а до о.т. 100б“. Решението
е неразделна част от Решение № 24 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински
съвет. Решението е публикувано на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.
bg), и е изложено за запознаване в Район „Искър“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2889
10. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация (ИПР) на м. Кв. Суходол:
кв. 43, УПИ Х-СНС за създаване на нови УПИ
Х-СНС, УПИ ХХV-2311 „за ЖС“ и УПИ ХХVІ-2309
„за ЖС“, ПИ с идентификатори 68134.4141.2311 и
68134.4141.2309 и изменение границите с контактни
УПИ XІІ-510 и УПИ XXII-536; кв. 46, УПИ І „за
спортен комплекс и хотел“ и образуване на нови
УПИ ХХVІ-2316 „за ЖС“ и УПИ ХХVІІ-2317 „за
ЖС“, ПИ с идентификатори 68134.4141.2316 и
68134.4141.2317 и нов УПИ І „за спортен комплекс
и хотел“; изменение на план за застрояване (ИПЗ)
на м. Кв. Суходол, кв. 43, нови УПИ ХХV-2311
„за ЖС“, УПИ ХХVІ-2309 „за ЖС“ и кв. 46, нови
УПИ ХХVІ-2316 „за ЖС“ и УПИ ХХVІІ-2317
„за ЖС“. Проектът е изложен в Район „Овча
купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез Район
„Овча купел“.
2901
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 218 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40436.5395.3 от кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Кубратово, район
„Нови Искър“ – СО, за създаване на нов урегулиран поземлен имот ІІ от нов кв. 40, м. С. Кубратово,
нова улица по о.т. 69 – о.т. 200 – о.т. 204, който е
изложен в Район „Нови Искър“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови
Искър“ и се изпращат в А дминистративния
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съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
2938
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 217 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на плана за улична регулация – заличаване на улици: от о.т. 23 – 24 – 25 – 26 – 27 –
33 – 34 до о.т. 36; от о.т. 35 – 36 – 37 – 38 – 39 –
40 – 41 до о.т. 42; от о.т. 39 – 26 до о.т. 27 (нова);
създаване на нова задънена улица от о.т. 23
(нова) – о.т. 23а (нова) – о.т. 23б (нова) – о.т. 23в
(нова) – о.т. 23г (нова) – о.т. 23д (нова) до о.т. 23е
(нова); изменение на улица от о.т. 22 до о.т. 23
(нова) – профила на улицата за създаване на
вход-изход пред новообразувания УПИ X от нов
кв. 1, м. НПЗ Казичене-запад, район „Панчарево“;
проект за изменение на плана за регулация на
„НПЗ Казичене-запад“: заличаването на кв. 4, 5
и 6; изменение на УПИ X-6 – „за ремонтна база“,
УПИ XI-6 – „за склад“, УПИ XII-128, УПИ XIII6 – „за склад“, УПИ XIV-6 – „за склад“, УПИ
XV-6 – „за склад“, УПИ XVI-6 – „за разтоварище“,
УПИ XVII-6 – „за трафопост“, УПИ XVIII-6 – „за
ск лад“, У ПИ XIX-120 – „за ск ладове“, У ПИ
XXV-6 – „за склад“, от кв. 1; УПИ IV-6 – „за
автомивка“, УПИ V-6 – „за обслужваща сграда“,
УПИ VI-6 – „за обслужваща сграда“, от кв. 4;
УПИ I-6 – „за склад“, УПИ II-6 – „за складове“,
от кв. 5; УПИ I-6 – „за ремонтно хале“, от кв. 6
за създаване на нови УПИ X-1936, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1931, 1932, 1933,
1952, 1953, 1954, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182 – „за
ремонтно-складова база, автомивка, обслужващи
сгради и ТП“, УПИ XI-1937, 1938 – „за ремонтно-складова база, офиси и ТП“, УПИ XII – „за
техническа инфраструктура“, УПИ XIX-1951,
1952, 1953 – „за складове“, в нов кв. 1; изменение
границите на контактни УПИ II – „за ДСО Промишлено строителство, материално-техническа
база“, УПИ VI-153 – „за търговски офисно-сервизен комплекс и бензиностанция с газколонка“, и
УПИ XXIV-120 – „за бензиностанция“, от кв. 1 и
УПИ III-2258 – „за работилница“, от кв. 4, м. НПЗ
Казичене-запад, и създаване на нови УПИ II – „за
ДСО Промишлено строителство, материалнотехническа база“, УПИ VI-153 – „за търговски
офисно-сервизен комплекс и бензиностанция с
газколонка“, и УПИ XXIV-120 – „за бензиностанция“, в нов кв. 1; преномериране на УПИ
I-114 – „за административна сграда, общежитие и
хотел“, УПИ II-114 – „за обслужваща сграда“, УПИ
III-2258 – „за работилница“, УПИ IX-2259 – „за
адм. и жил. сграда и склад“, УПИ VII-1929 – „за
обслужваща сграда“, УПИ VIII-1928 – „за работилница, лаборатория, учебно-профсъюзна база и
офиси“, от кв. 4 в съответно УПИ XIV-114 – „за
административна сграда, общежитие и хотел“,
УПИ XIII-114 – „за обслужваща сграда“, УПИ
XVII-2258 – „за работилница“, УПИ XV-2259 – „за
адм. и жил. сграда и склад“, УПИ XVIII-1929 – „за
обслужваща сграда“, УПИ XVI-1928 – „за работилница, лаборатория, учебно-профсъюзна база
и офиси“, в кв. нов 1; проект за изменение на
плана за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ X-1936, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944, 1945, 1931, 1932, 1933, 1952, 1953,
1954, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182 – „за ремонтно-
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складова база, автомивка, обслужващи сгради и
ТП“, кв. 1, м. НПЗ Казичене-запад; план-схема по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“.
Решението и одобрените проекти за подробен
устройствен план са публикувани на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://
nag.sofia.bg), и са изложени за запознаване в
Район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2939
22. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 220 по
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлен имот с
идентификатор 57011.5527.1 от кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Подгумер, район
„Нови Искър“, за създаване на нови урегулирани
поземлени имоти ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV от кв. 30,
м. С. Подгумер; нови улици по о.т. 137а – о.т. 137в
и по о.т. 120а – о.т. 120в, който е изложен в
Район „Нови Искър“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2940
24. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) и
план-схема (водоснабдяване) за обект: „Водопровод
за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска
вода“ – АД“, който в частта на преработката за
Столична община включва: ПП на с. Волуяк за
ПИ с идентификатори: 12084.2705.42, 12084.2705.43,
1 2 0 8 4. 2 70 5.4 4 , 1 2 0 8 4. 2 70 5.47, 1 2 0 8 4. 2 70 5.4 8 ,
1 2 0 8 4.270 6.11, 1 2 0 8 4.270 6. 3 0 , 1 2 0 8 4.270 8 .16 ,
1 2 0 8 4. 2 70 8 . 39, 1 2 0 8 4. 2 71 3. 31, 1 2 0 8 4. 2 71 3. 37,
12084.2713.38, 12084.2713.39, 12084.2713.49 по
КККР, и на с. Мрамор за ПИ с идентификатори: 49206.2670.11, 49206.2670.28, 49206.2655.50 по
КККР; план-схема (водоснабдяване) към ПУП в
урбанизирана територия – ревизия 4, с добавени
участъци в границите на регулация – трасе при
водомерна шахта № 2, между оразмерителни
точки 38 и 42, с дължина 51,61 м, засягащо ПИ
с идентификатори: 49206.2670.28, 49206.2670.11
и 49206.2670.15 по КККР на с. Мрамор, и трасе
при изхода от селата (пътя към Гробищен парк),
между оразмерителни точки 67 и 70*, с дължина 158,45 м, засягащо ПИ с идентификатори:
12084.2700.2479, 12084.2700.3085, 12084.2710.7,
12084.2710.6, 12084.2710.5 и 12084.2708.39 по
КККР на с. Волуяк. Проектът е изложен в Район
„Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
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могат да се запознаят с предложения проект и
да направят писмени възражения, предложения
и искания чрез Район „Връбница“ до главния
архитект на Столичната община.
2924
1. – Община Болярово, отдел УСТУ, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите граждани, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – трасе на основен изпускател
на микроязовир „Чардак Баир“, намиращ се в
землището на с. Денница, представляващ ПИ
20657.37.75 по кадастралната карта на с. Денница,
община Болярово, засягащо ПИ с идентификатор
20657.36.834 – земеделска територия – дере, ПИ
20657.37.75 – води и водни обекти – язовир, ПИ
20657.37.76 – води и водни обекти – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение по КККР
на с. Денница, община Болярово. Проектът се
намира в отдел УСТУ при Община Болярово.
Заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУ Т в
едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ могат да разгледат проекта
и да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
2918
4. – Община Брусарци, област Монтана, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че с Решение № 219 от
протокол № 39 от 3.05.2022 г. на Общинския
съвет – Брусарци, е одобрен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за ПИ 06570.24.60, землище на гр. Брусарци, за
обект „Изграждане на подземна кабелна линия
за захранване на фотоволтаична инсталация за
производство на електроенергия с инсталирана
мощност 912 kWр, разположена в УПИ I, кв. 80,
Брусарци, област Монтана. Съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Монтана, чрез кмета на община Брусарци
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2908
5. – Община Брусарци, област Монтана, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че с Решение № 220 от
протокол № 39 от 3.05.2022 г. на Общинския
съвет – Брусарци, е одобрен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за външна кабелна връзка 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp,
намираща се в ПИ 06570.24.18 (УПИ I, кв. 80) в
землището на гр. Брусарци, м. Йоново бранище,
като кабелната линия е с начална точка в УПИ I,
кв. 80 (ПИ 06570.24.18), собственост на „Ви Кей
Инженеринг“ – ЕООД, землище гр. Брусарци, и
преминава през имоти 06570.24.60, 06570.68.24,
06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1,
06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 с крайна точка
на трасето РУ 2020 kV – Електрическа подстанция
на „ЕСО“ – ЕАД, в Брусарци. Съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Монтана, чрез кмета на община Брусарци
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2909
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9. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 36-17
от 7.04.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобрено изменение на действащата план-схема
за разполагане на преместваемите обекти по
чл. 56 от ЗУТ във: 1. „Приморски парк“, Бургас,
с което се предвижда отпадане на целогодишни
позиции Е 7, Е 10 и Е 30; отпадане на сезонни
позиции К 1.8, К 3.8, К 2.7; създаване на: една
нова сезонна позици я за царевица – К 3.15;
промяна в местоположението на целогодишна
позиция за атракцион – Е 36, и увеличаване на
площите на съществуващи позиции за целогодишни обекти – навеси Н1, Н2 и Н3, съгласно
приложения проект, който е неразделна част от
решението; 2. в УПИ I-330, отреден „за районен
парк“, кв. 45 по плана на ж.к. Славейков, Бургас, с което се предвиждат две нови позиции за
целогодишни обекти, представляващи вендинг
автомат за кафе и топли напитки – В 1, и вендинг автомат за студени напитки и пакетирани
храни – В 2, и една нова целогодишна позиция за
разполагане на павилион за продажба на кафе и
закуски – Е 6, съгласно приложения проект, който
е неразделна част от решението; 3. в УПИ II-431,
отреден „за общински парк“, кв. 56 по плана на
ж.к. Славейков, Бургас, с което се предвижда
една нова сезонна позиция – за детски атракцион – клатушка – К 2.1, съгласно приложения
проект, който е неразделна част от решението;
4. в УПИ I-176, 309, отреден „за парк“ в кв. 19
по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, с което се
предвиждат две нови позиции – една нова сезонна
позиция, тип павилион за продажба на сладолед – К 1.4, и една нова сезонна позиция – обект
за детски атракц ион – батут – К 3.2, съгласно
приложения проект, който е неразделна част от
решението. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Админист ративния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2910
9а. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 36-18
от 7.04.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобр ен: подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на
техническата инфраструктура за трасе на нов
кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас; ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на
техническата инфраструктура за трасе на външен
водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044
и 07079.2.1045 по к.к. на гр. Бургас. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2911
58. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 467 от 29.04.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен П У П – ПП за
обект „Трасе на кабел НН до УПИ Х-166 в кв. 10,
с. Бръщен, община Доспат, област Смолян“, с
възложител Байрам Салихов Кочаков. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   

на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян.
2880
20. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е постъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за
„Кабели ниско напрежение по общински земеделски пътища с идентификатори 15984.322.119 и
15984.322.45, м. Уздровица, с. Голяновци, община
Костинброд“. Проектната документация е изложена за разглеждане на таблото за съобщения
във входното фоайе в сградата на общинската
администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2916
745. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН и прилежащия сервитут за захранване
на помпа за напояване на ПИ с идентификатори
41112.11.46 и 41112.11.47, местност Модро поле,
землище на гр. Кюстендил, община Кюстендил.
Трасето започва от нов стоманено решетъчен
стълб, който ще се монтира в оста на въздушен
електропровод 20 kV „Драговищица“, преминава през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска
собственост), и достига до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на
гр. Кюстендил. Възложител на проекта е „Мак
Фреш Фрутс“ – ООД, с управител Иван Кънев
Стаменков. Проектът се намира в сградата на
Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19, и може да
бъде разгледан от заинтересуваните лица. 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, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2886
1. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за удължаване
на х и д ротех ни ческо съоръжение – водосток
на от водни телен кана л, нами ращ се в ПИ
81832.15.288 по КККР на с. Чучулигово, община
Петрич. Предвидено е трасето за удължаване на
хидротехническото съоръжение и сервитутите
към него да преминат през части от поземлени
имоти по КККР съгласно граници и координати,
посочени в ПУП – ПП и регистър на засегнатите
имоти, заверени от СГКК – Благоевград, които
са неразделна част към проекта за ПУП – ПП,
както следва: трасе за удължаване на хидротехническо съоръжение – водосток на отводнителен канал – през част от поземлен имот
с идентификатор 81832.15.288 с НТП – за друг
вид водно течение, водна площ – съоръжение,
държавна публична собственост, която е с площ
111 кв. м, през част от имот с идентификатор
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81832.15.47 с НТП – за бензиностанция, собственост на юридически лица, която е с площ
12 кв. м, и през част от имот с идентификатор
81832.15.11 с НТП – за бензиностанция, газостанция, частна собственост, която е с площ
1 кв. м, всичките по КККР на с. Чучулигово,
община Петрич. Проектът се намира в сградата
на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
2883
41. – Община Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че e изготвен проект
за ПУП – парцеларен план на обект: Уличен
водопровод с дължина 215,90 м през имоти с
идентификатори 38008.117.401 и 38008.117.403 по
кадастралната карта на землището на с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
2866
11. – Община Русе на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 873 на
Общинския съвет – Русе, прието с протокол
№ 32 от 19.04.2022 г., Общинският съвет – Русе,
е одобрил ПУП – ИПЗ за ПИ 63427.1.58 в Парк
на младежта, Русе, с включени текстови и графични материали, неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ.
2914
34. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС обявява на Мила Николаева Шикерова, Татяна Стефанова Коленцова, Красимира
Стефанова Воденичарова, Галя Добрева Стаматова, Вадим Дмитриевич Ангелов, Ростислав Иванов
Кирчев, Златан Георгиев Вълчев, Павел Атанасов Вълчев, Димитър Тодоров Щърбанов, Тодор
Кирилов Щърбанов, Тодор Атанасов Щърбанов
в качеството им на съсобственици на поземлен
имот с идентификатор 65677.85.28 и наследници
на Елена Георгиева Кущирева, че е издадена Заповед № 178 от 19.01.2022 г. на кмета на община
Свиленград за отчуждаване на реална част с площ
53,1 кв. м от ПИ с идентификатор 65677.85.28
по КККР на Свиленград, одобрени със Заповед
№ РД-18-107 от 13.12.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК, трайно предназначение на
територията – земеделска, НТП – друг вид нива,
категория – 4, целият с площ 8726 кв. м (стар номер 085028), при съседи: 65677.85.585, 65677.85.1059,
65677.85.582, за изграждане на обект – публична
общинска собственост, съгласно ПУП – план за
регулация на Свиленград, кв. Кап. Петко Войвода,
с обхват улична регулация на югозападната част
от кръстовище при о.т. 4, одобрен с Решение № 641
от 25.08.2018 г. на ОС – Свиленград, във връзка с
открита процедура по реда на глава ІІІ от ЗОС за
задоволяване на общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“. Обявлението да се постави на таблото за съобщения
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във входното фоайе на първия етаж на сградата
на Община Свиленград и да се публикува на
интернет страницата на общината.
2867
71. – Община Търговище на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13 по
протокол № 36 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет – Търговище, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Външно кабелно захранване, кабелни
линии СрН и БКТП за обект селскостопанска
сграда – увеличаване на мощност в поземлен
имот с идентификатор 73626.518.117, кв. Въбел,
гр. Търговище“, с който се засяга общински
поземлен имот с идентификатор 73626.317.92.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
2888
35. – Община Царево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 397 от 30.03.2022 г. на ОбС – Царево, e одобрен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на външно ел. захранване
на вилна сграда в ПИ 66528.2.262 по КККР на
с. Синеморец, м. Поляните, община Царево. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево,
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2902
52. – Община Чепеларе, област Смол ян,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 401 от
26.04.2022 г. на Общинския съвет – Чепеларе, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за външно електрозахранване на приемнопредавателна станция № PD2487 на „БТК“ – ЕАД,
извън границата на урбанизираната територия на
с. Проглед с трасе с дължина 7,83 м, преминаващо
през поземлен имот с идентификатор 58517.18.96,
вид собственост – общинска частна, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Проглед, одобрени със Заповед № РД-18-1 от
20.01.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
в м. Аладжика, з-ще Проглед, община Чепеларе.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Чепеларе.
2903
45. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че
с Решение № 264 от 4.05.2022 г. на Общинския
съвет – с. Борино, е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план (ПУП) за
изменение на план за улична регулация (ИПУР)
за ул. Здравец (ПИ 05462.501.5031) от о.т. 273;
о.т. 275; о.т. 276; о.т. 277 до ПИ 05462.501.761,
попадаща между квартали 46 и 47 по регулационния план на с. Борино, одобрен със Заповед
№ РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на трайно
ползване „за второстепенна улица“ и план за
регулация на УПИ IV-505, УПИ III-504, УПИ
I-759, УПИ ХХVI-502, УПИ ХХV-955, УПИ IХ236.28, УПИ VI-9566, УПИ VII-9567, УПИ VIII-
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956, УПИ I-544, УПИ II-544, УПИ III-540, във
връзка с реализация на обект: „Реконструкция
и рехабилитация на улици в с. Борино, община
Борино, област Смолян“, с подобект: „Улица
Здравец от о.т. 273; о.т. 275; о.т. 276; о.т. 277 до
ПИ 05462.501.761“. Възложител: Община Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на
Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1,
отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до
Административния съд – Смолян.
2870
45а. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че
с Решение № 265 от 4.05.2022 г. на Общинския
съвет – с. Борино, е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план (ПУП) за
изменение на план за улична регулация (ИПУР)
за ул. Поречие (ПИ 05462.501.5077) от о.т. 56 до
ПИ 05462.501.157, попадаща между квартали 7 и
10 по регулационния план на с. Борино, одобрен
със Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“ и план
за регулация на УПИ IV-163, УПИ III-123, УПИ
II-124, УПИ I-125, УПИ без номер-127,128, УПИ
ХI-143, УПИ V-144, УПИ VII-146, УПИ VIII-147,
УПИ IХ-157, с цел и задачи на проекта – реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация
на улици в с. Борино, община Борино, област
Смолян“, с подобект: „Улица Поречие от о.т. 56
до ПИ 05462.501.157“. Възложител: Община Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата
на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1,
отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до
Административния съд – Смолян.
2871
45б. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че
с Решение № 266 от 4.05.2022 г. на Общинския
съвет – с. Борино, е одобрен проект на специализиран подробен устройствен план (ПУП) за
изменение на план за улична регулация (ИПУР)
за ул. Училищна от ПИ 05462.501.849 до ПИ
05462.501.286, попадащи в квартали 28 и 45 по
регулационния план на с. Борино, одобрен със
Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“ и план
за регулация на УПИ VII, УПИ I-283, УПИ II283, УПИ III-284, УПИ IV-286, УПИ VI-288, с цел
реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино, община Борино,
област Смолян“, с подобект: „Улица Училищна
от имот № 849 до имот № 286“. Възложител:
Община Борино. Проектът за ПУП се намира в
сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев
№ 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до
Административния съд – Смолян.
2872
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45в. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че
с Решение № 267 от 4.05.2022 г. на Общинския
съвет – с. Борино, е одобрен проект на специализиран подробен устройствен план (ПУП) за
изменение на план за улична регулация (ИПУР)
между о.т. 60 и о.т. 69, между квартали 6, 7 и 10
по регулационния план на с. Ягодина, одобрен
със Заповед № 115 от 9.02.1978 г., с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“ и план
за регулация на УПИ IV, УПИ III-76, УПИ II-74,
УПИ II-75, УПИ III, УПИ VI-97, УПИ I-95, 96,
УПИ ХII-87, УПИ Х-86, УПИ V-85, УПИ III-83,
с цел реализация на обект: „Реконструкция и
рехабилитация на улица в с. Ягодина от о.т. 60 до
о.т. 69“. Възложител: Община Борино. Проектът
за ПУП се намира в сградата на Община Борино,
ул. Христо Ботев № 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може
да се прегледа от заинтересованите лица. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Борино до А дминистративния
съд – Смолян.
2873
45г. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че
с Решение № 268 от 4.05.2022 г. на Общинския
съвет – с. Борино, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите на инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе и
специализирана план-схема за обект „Подземен
кабелен ел. провод в териториален обхват на
поземлен имот с идентификатор 05462.128.125,
м. Кастракли, землище на с. Борино, община
Борино, област Смолян, за външно ел. захранване
на поземлен имот с идентификатор 05462.128.111
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от
15.06.2010 г. на и.д. на АГКК“. Възложител: Кемал
Велиев, с. Борино. Проектът за ПУП се намира
в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев
№ 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до
Административния съд – Смолян.
2874
89. – Община с. Ценово, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 293 от 27.04.2022 г. на Общинския съвет – с. Ценово, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за оптично
кабелно захранване на базова станция VT 5040
на „БТК“ – ЕАД, ТВРС „Ценово“, м. Могилата,
с. Ценово, община Ценово, област Русе. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Ценово
пред А дминистративния съд – Русе. Обявява
графичната част на проекта за неразделна част
от това решение.
2892
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Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 666/2022 г. по постъпила жалба против
Решение № 2405-10 на Общинския съвет – Варна,
по протокол № 24 от заседание, проведено на 23,
24, 30.06.2010 г., с което на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16
ал. 1 ЗУТ и Специфичните правила и норми на
гр. Варна и по предложение на кмета на община Варна с вх. № Д-2-9200/671 от 22.02.2010 г. е
одобрен план за регулация и застрояване на кв.
Свети Никола, гр. Варна, в частта относно ПИ
I-864, кв. 31 по ПРЗ на кв. Св. Никола, идентичен
с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.864
по КК и КР на гр. Варна.
2922
Административният съд – Пазарджик, ХІI
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба на „Май Бар
енд Ивентс Менджър“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Пирин № 79А, вх. Б, ет. 4, ап. Б1, против Заповед № РД-01-105 от 1.02.2022 г. на директора на
Регионалната здравна инспекция – Пазарджик, в
частта є, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област
Пазарджик за периода от 00:00 ч. на 2.02.2022 г.
до 00:00 ч. на 18.02.2022 г., съобразно направената
конкретизация на жалбата с молба вх. № 3950
от 5.05.2022 г. По оспорването е образувано а.д.
№ 192/2022 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з. на
22.06.2022 г. – 10 ч.
2961
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на разпоредбите на
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Тутракан, по което е образувано адм.д. № 73/2022 г. по описа на Админис
тративния съд – Силистра.
2900
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от Олена Вербицъка, гражданка на Украйна, лично и като
законен представител на Михайло Вербицъкий,
гражданин на Украйна, и Фондация за достъп
до права – ФАР, представлявана от Валерия
И ларева, ч рез а двокат и К а лоян Ст оянов и
Валерия Иларева срещу Заповед № РД-05-263
от 8.04.2022 г. на председателя на Държавната
агенция за бежанците при Министерския съвет,
по която е образувано адм.д. № 3462/2022 г. по
описа на Административния съд – София-град,
VІІІ тричленен състав, насрочено за 1.07.2022 г. от
11 ч. Лицата, които имат правен интерес, могат да
се присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“, като подадат заявление до
съда с приложени към него преписи за другите
страни в производството.
2921
Софийският окръжен съд на основание чл. 48,
ал. 1 от ГПК уведомява Младен Иованович,
роден на 29.09.1994 г. в Република Сърбия, без
регистриран адрес в Република България, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
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съда на адрес: София, бул. Витоша № 2, кабинет
№ 74-Б, за получаване на преписи от исковата
молба и приложенията по гр.д. № 329 по описа
на Софийския окръжен съд за 2021 година. В
противен случай делото ще се разгледа по реда
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2953
Районни ят с ъд – Благоевг ра д, с ъобща ва
на Кенан Касамовски Касамовски, роден на
22.05.1976 г., нямащ адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като ответник по гр.д.
№ 439/2022 г., заведено от Елица Борисова Накева
с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК – иск за
развод, за получаване на копие от исковата молба
и доказателствата към нея в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа, съдът ще му назначи особен представител
на разноски на ищеца.
2962
Сливенският районен съд, 11-и граждански
състав, призовава ответника Ади Хенди Мохамад Хамдан, роден на 23.10.1977 г. в гр. Бандунг,
Индонезия, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в Сливенския
районен съд, стая 111, за връчване на препис от
искова молба ведно с приложенията, както и
препис от Разпореждане № 4488 от 5.05.2022 г.
по гр.д. № 469/2022 г. на СлРС. Гражданско дело
№ 469/2022 г. на РС – Сливен, е образувано по
предявен от Инна Савкова Бърнева иск с правно
основание чл. 127а, ал. 2 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще назначи особен представител на
ответника на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2923
Софийският районен съд, 149 състав, призовава
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Тилман Йоханес Рьодер, гражданин на
Германия, без регистрация и постоянен адрес в
Република България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския
районен съд, трето гражданско отделение, 149
състав, София, бул. Цар Борис III № 54, за да
получи препис от исковата молба и приложенията по гр. д. 58503/2021 г., подадена от Виктория
Руменова Драганова, с правна квалификация
чл. 127 СК, да подаде писмен отговор, както и
да посочи съдебен адрес. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2926
Софийският районен съд, 28 състав, призовава Лиляна Луизе Александрова Финдел, ЕГН
4211236815, с последен адрес гр. София, ул. Екзарх
Йосиф № 53, сега с неизвестен адрес, да се яви в
Софийския районен съд, ГО, 28 състав, за връчване
на исковата молба и приложенията към нея като
ответница по гр. д. № 28816/2021 г., заведено от
„Топлофикация София“ – ЕАД, облигационно.
Книжата се намират в канцеларията на съда
и могат да бъдат получени в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“. Лиляна Луизе Александрова Финдел
следва да посочи съдебен адрес в седалището на
съда. В случай че Лиляна Луизе Александрова
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Финдел не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, ще є бъде назначен особен
представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2927
Софийският районен съд, III гр. отделение,
138 състав, е образувал гр. д. № 52481/2020 г. по
предявен иск от „Топлофикация – София“ – ЕАД,
срещу Джон Себастиан Алисън, гражданин на
Великобритания, роден на 23.06.1961 г., който като
ответник в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2928
Софийският районен съд, 28 състав, призовава Маржан Досжанова (Marzhan Doszhanova),
ЛНЧ 1001735911, родена на 14.10.1989 г., гражданство – Казахстан, с последен адрес Благоевград,
ул. Александър Стамболийски № 54, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд,
ГО, 28 състав, за връчване на исковата молба и
приложенията към нея като ответница по гр. д.
№ 13886/2021 г., заведено от „УниКредит Булбанк“ – АД, облигационно. Книжата се намират в
канцеларията на съда и могат да бъдат получени
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Маржан Досжанова
следва да посочи съдебен адрес в седалището на
съда. В случай че Маржан Досжанова не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
ще є бъде назначен особен представител при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2929
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява,
че е образувано гр. д. № 710 по описа за 2018 г.
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ
за отнемане на следното имущество от Илиан
Тодоров Никифоров, ЕГН 6611124048:
сумата в размер 21 514 лв., представляваща
главница по върнат заем от 4.09.2008 г. с Надежда
Кирилова Тачева;
сумата в размер 9823 лв., представляваща
главница по върнат заем от 3.12.2008 г. с Грета
Анатолиева Йорданова;
сумата в размер 19 558 лв., представляваща
главница по върнат заем от 1.04.2009 г. с Надя
Петрова Найденова;
сумата в размер 6200 лв., представляваща главница по върнат заем от 24.06.2009 г. със Сениха
Мехмедова Куртанова;
сумата в размер 19 558 лв., представляваща
главница по върнат заем от 4.09.2009 г. с Веска
Милкова Димова;
сумата в размер 15 647 лв., представляваща
главница по върнат заем от 28.02.2011 г. с Недялка
Димитрова Статева;
сумата в размер 97,79 лв., представляваща
вноска по разплащателна сметка в евро № BG73
FINV 9150 10EU R08T SD, открита на 31.01.2005 г.
и закрита на 17.07.2008 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, през 2008 г., всички по чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.),
алтернативно за отнемане на лично имущество,
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основано на твърдения, че разходите превишават
приходите, с присъждане на разноските, както и
юрисконсултско възнаграждение.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено
на 30.09.2022 г. – 14,30 ч.
2954
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1657/2021 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя, с адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Ибрям
Хасанов Ибрямов, ЕГН 6401128223, с постоянен
и настоящ адрес: гр. Попово, община Попово,
област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12,
Юлвие Еминова Ибрямова, ЕГН 6404148239, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Попово, община
Попово, област Търговище, ул. Братя Шишкови
№ 12, Хасан Ибрямов Хасанов, ЕГН 8712158224,
с постоянен адрес: гр. Попово, община Попово,
област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12,
и Илкер Хасанов Ибрямов, ЕГН 1641228220, с
постоянен адрес: гр. Попово, община Попово,
област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12,
чрез законния му представител Хасан Ибрямов
Хасанов, ЕГН 8712158224, иск с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество и суми на обща
стойност 1 521 538,36 лв., както следва:
1. На основание чл. 143, т. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се обяви за
недействителна сделката, обективирана в нотариален акт № 45, том III, рег. № 2597, дело № 278
от 27.11.2020 г., с който Ибрям Хасанов Ибрямов
и Юлвие Еминова Ибрямова даряват на сина си
Хасан Ибрямов Хасанов: недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.3815 по
КККР на гр. Попово, с площ 550 кв. м, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
и начин на трайно ползване – ниско застрояване
до 10 м, с адрес на имота: гр. Попово, област
Търговище, ул. Цар Асен № 45, при граници:
57649.503.2783, 57649.503.2784, 57649.503.3814,
57649.503.3605 и 57649.503.2795, и да се постанови отнемане на недвижимия имот. Пазарна
стойност към настоящия момент – 25 000 лв.,
и предявен в условията на евентуалност иск с
правно основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ срещу Ибрям
Хасанов Ибрямов, ЕГН 6401128223, и Юлвие
Еминова Ибрямова, ЕГН 6404148239, за отнемане в полза на държавата солидарно от двамата
ответници Ибрям Хасанов Ибрямов и Юлвие
Еминова Ибрямова на сума в размер 25 000 лв.,
представляваща равностойността към датата на
отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор № 57649.503.3815 по КККР на
гр. Попово, с площ 550 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин
на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м,
с адрес на имота: гр. Попово, област Търговище,
ул. Цар Асен № 45, при граници: 57649.503.2783,
57649.503.2784, 57649.503.3814, 57649.503.3605 и
57649.503.2795.
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2. На основание чл. 143, т. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се обяви за
недействителна сделката, обективирана в нотариален акт № 46, том III, рег. № 2600, дело № 279
от 27.10.2020 г., с който Ибрям Хасанов Ибрямов
и Юлвие Еминова Ибрямова даряват на сина си
Хасан Ибрямов Хасанов и внука си Илкер Хасанов Ибрямов недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор № 57649.503.1209 по КККР на
гр. Попово, с площ 135 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин
на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м,
с адрес на имота: гр. Попово, област Търговище, ул. Лозарска № 1, ведно с построената в
него сграда с идентификатор № 57649.503.1209.1,
със застроена площ 50 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211
и 57649.503.3494, и да се постанови отнемане на
недвижимия имот. Пазарна стойност към настоящия момент – 180 000 лв., и предявен в условията на евентуалност иск с правно основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141
от ЗПКОНПИ срещу Ибрям Хасанов Ибрямов,
ЕГН 6401128223, и Юлвие Еминова Ибрямова,
ЕГН 6404148239, за отнемане в полза на държавата солидарно от двамата ответници Ибрям
Хасанов Ибрямов и Юлвие Еминова Ибрямова
на сума в размер 180 000 лв., представляваща
равностойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1209 по КККР на гр. Попово,
с площ 135 кв. м, с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – ниско застрояване до 10 м, с адрес
на имота: гр. Попово, област Търговище, ул. Лозарска № 1, ведно с построената в него сграда с
идентификатор № 57649.503.1209.1 със застроена
площ 50 кв. м, с предназначение – жилищна
сграда – еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408,
57649.503.1210, 57649.503.1211 и 57649.503.3494.
3. На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от Хасан
Ибрямов Хасанов, ЕГН 8712158224, на:
Недвижим имот: 1.1. апартамент № 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.1508.45.1, намиращ се в жилищна сграда
във Варна, ул. Любен Каравелов № 5, разположен
на първи етаж, с площ 90,420 кв. м, състоящ се от
дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна, антре,
две тераси, при съседни самостоятелни обекти
по схема: на същия етаж – 10135.1508.45.5.2, под
обекта – няма, и над обекта – 10135.1508.45.5.4,
заед но с из б ено помещен ие № 11, с п лощ
4,02 кв. м, при граници: коридор, мазе 010, калкани, мазе № 12, както и 5,4832 % ид.ч. от общите
части на сградата и правото на строеж върху
дворното място, като самостоятелният обект
се намира в сграда № 5 в ПИ № 10135.1508.45;
1.2. паркомясто № 14, разположено на ет. -1,
със застроена площ 13,75 кв. м, при граници:
паркомясто № 13, маневрена площ, паркомясто
№ 15 и двор, както и 13,46 кв. м от маневрената
площ, ведно с 6,25 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху дворното
място, като описаното паркомясто се намира в
гараж, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор 10135.1508.45.5.34, намиращ се в
жилищна сграда във Варна, ул. Любен Каравелов № 5, разположен на едно ниво, находящ се
на ет. -1, с обща площ на гаража 555,14 кв. м,
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при съседни самостоятелни обекти по схема:
на същия етаж – няма, под обекта – няма, и
над обекта – 10135.1508.45.5.22, 10135.1508.45.5.28,
10135.1508.45.5.27 и 10135.1508.45.5.26, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5,
разположена в поземлен имот с идентификатор
10135.1508.45, придобит с нотариален акт за
покупка на недвижим имот № 60, том 1, рег.
№ 710, дело № 53/2018 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 340 000 лв.
4. На основание чл. 142, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от Ибрям Хасанов Ибрямов, ЕГН 6401128223, и Юлвие Еминова
Ибрямова, ЕГН 6404148239, на:
Тов ар ен а в т омо би л , м арк а „Ме рцеде с“,
модел „416 ЦЦИ“, peг. № Т 4698 ТН, рама
№ WDB9046131R664689, двигател № 612981, дата
на първа регистрация 21.06.2004 г., придобит
с договор от Едвард Матеосян на 12.08.2015 г.
Пазарна стойност към настоящи я момент –
12 000 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м о д е л „ По л о“, p e г. № Т 4 4 57 А К , р а м а
№ WVWZZZ6RZBU013791, двигател № CAY346838,
дата на първа регистрация 11.08.2011 г., придобит с договор от Рики Венубауел на 9.01.2019 г.
в Германия. Пазарна стойност към настоящия
момент – 12 000 лв.
5. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от Ибрям
Хасанов Ибрямов, ЕГН 6401128223, на суми в размер
на общо 793 139,18 лв., както следва:
Сумата в размер на 50 900 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396
20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 15 487,21 лв., представляваща получена сума през 2013 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396
20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов от
продажба на ценни книжа през 2013 г., закупени
със средства от лични вноски по банкови сметки.
Сумата в размер на 29 619,97 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396
20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1267,75 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски
по разплащателна сметка в левове IBAN BG49
UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 1045,50 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски
по разплащателна сметка в левове IBAN BG49
UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 19 000 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396
20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 244,94 лв., представляваща
получени лихви през 2015 г. от лични вноски
по разплащателна сметка в левове IBAN BG49
UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 94,95 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски
по разплащателна сметка в левове IBAN BG49
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UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 46 200 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396
20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG34 UBBS 8503 4010 2294
13 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 259,38 лв., представляваща
получени лихви през 2012 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 5020 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG34 UBBS
8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр Ибрям
Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 349,53 лв., представляваща
получени лихви през 2013 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 193,06 лв., представляваща
получени лихви през 2014 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 77,40 лв., представляваща
получени лихви през 2015 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 28,31 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 4,71 лв., представляваща
получени лихви през 2017 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 193,06 лв., представляваща
получени лихви през 2018 г. от лични вноски по
сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 9000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по сметка BG50 СЕСВ
9790 40F4 0373 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 25 890,96 лв., представ
ляваща лични вноски през 2011 г. по сметка
BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 186 141,04 лв., представ
ляваща лични вноски през 2012 г. по сметка
BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1856,39 лв., представляваща получени лихви през 2012 г. от лични
вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 28 990 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG70 BPBI
7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 217,03 лв., представляваща
получени лихви през 2013 г. от лични вноски по
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сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 35 350 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г., по сметка BG70 BPBI
7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 125,13 лв., представляваща
получени лихви през 2014 г. от лични вноски по
сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 15 300 лв., представляваща
лични вноски през 2015 г. по сметка BG70 BPBI
7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 455,71 лв., представляваща
получени лихви през 2015 г. от лични вноски по
сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 145,74 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 45,49 лв., представляваща
получени лихви през 2017 г. от лични вноски по
сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 59 100 лв., представляваща
лични вноски през 2018 г. по сметка BG70 BPBI
7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 44,29 лв., представляваща
получени лихви през 2018 г. от лични вноски по
сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
лични вноски през 2012 г. по сметка BG36 BPBI
7943 2076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 7000 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG36 BPBI
7943 2076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3269,97 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка BG36 BPBI 7943 2076 5782 02
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 3000 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG09 BPBI
7943 2076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1156,92 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка BG09 BPBI 7943 2076 5782 03
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 4000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по BG32 BPBI 7943 4076
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5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 164,67 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични
вноски по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 52,24 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 28,95 лв., представляваща
получени лихви през 2017 г. от лични вноски по
сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 7,91 лв., представляваща
получени лихви през 2018 г. от лични вноски
по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 5 лв., представляваща
получени лихви през 2019 г. от лични вноски
по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 33 900 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG43 BPBI
7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по сметка BG43 BPBI
7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1992,09 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични
вноски по сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 382,97 лв., представляваща
получени лихви през 2015 г. по сметка BG43 BPBI
7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 30,64 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 6410,47 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка BG63 BPBI 7943 2076 5782 01
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 2000 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG16 BPBI
7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 4951,45 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 3000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по сметка BG16 BPBI
7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД,
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с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
лични вноски през 2015 г. по сметка BG16 BPBI
7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 2296,23 лв., представ
ляваща получени лихви през 2015 г. от лични
вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 673,04 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 192,75 лв., представляваща
получени лихви през 2017 г. от лични вноски по
сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 91,71 лв., представляваща
получени лихви през 2018 г. от лични вноски по
сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 91,76 лв., представляваща
получени лихви през 2019 г. от лични вноски по
сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по сметка BG86 BPBI
7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща
получени лихви през 2013 г. от лични вноски
по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 4000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по сметка BG86 BPBI
7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични
вноски по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 118,05 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични
вноски по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 17,64 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 2000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по сметка BG59 BPBI
7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1999,37 лв., представ
ляваща получени лихви през 2014 г. от лични
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вноски по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям
Хасанов Ибрямов.
Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
лични вноски през 2015 г. по сметка BG59 BPBI
7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ибрям Хасанов Ибрямов, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 817,05 лв., представляваща
получени лихви през 2015 г. от лични вноски
по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 218,82 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. от лични вноски по
сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 59,75 лв., представляваща
получени лихви през 2017 г. от лични вноски по
сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 37,87 лв., представляваща
получени лихви през 2018 г. от лични вноски по
сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Ибрям Хасанов
Ибрямов.
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит
№ 334110/30.10.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 177,13 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г.
и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит
№ 334110/30.10.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по срочен депозит
№ 242967/13.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 74,58 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г.
и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит
№ 242967/13.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г. по срочен депозит
№ 579215/15.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 11,73 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г.
и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит
№ 579215/15.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит
№ 297601/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 136,37 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г.
и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит
№ 297601/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит
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№ 776785/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 135,20 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г.
и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит
№ 776785/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по срочен депозит
№ 250847/25.11.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 36,85 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични
вноски по срочен депозит № 250847/25.11.2014 г. в
„Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по срочен депозит
№ 292356/9.12.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 17,27 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични
вноски по срочен депозит № 292356/9.12.2014 г. в
„Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
лични вноски през 2014 г. по срочен депозит
№ 305708/29.12.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 17,27 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични
вноски по срочен депозит № 305708/29.12.2014 г. в
„Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата общо в размер на 33,85 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични
вноски по срочен депозит № 310012/5.01.2015 г. в
„Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 8000 лв., представляваща
лични вноски през 2015 г. по срочен депозит
№ 312736/9.01.2015 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 27,63 лв., предс та вл я ва ща пол у чен и л и х ви п рез 2015 г. и
2016 г. от лични вноск и по срочен депозит
№ 312736/9.01.2015 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата общо в размер на 33,15 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични
вноски по срочен депозит № 331040/26.01.2015 г. в
„Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов.
Сумата в размер на 35 200 лв., представляваща
лични вноски през 2017 г. по сметка с № 24196077
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 35 000 лв., представляваща
лични вноски през 2018 г. по сметка с № 24196077
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Ибрям Ибрямов,
непреобразувани в друго имущество.
6. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от Юлвие
Еминова Ибрямова, ЕГН 6404148239, на суми в общ
размер на 159 399,18 лв., както следва:
Сумата в размер на 2500 лв., представляваща
лични вноски през 2016 г. по сметка BG12 UBBS
8002 1049 9798 40 в „ОББ“ – АД, с титуляр Юлвие
Ибрямова, непреобразувани в друго имущество.
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Сумата в размер на 68 000 лв., представляваща
лични вноски през 2018 г. по сметка BG12 UBBS
8002 1049 9798 40 в „ОББ“ – АД, с титуляр Юлвие
Ибрямова, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 9400 лв., представляваща
лични вноски през 2019 г. по сметка BG12 UBBS
8002 1049 9798 40 в „ОББ“ – АД, с титуляр Юлвие
Ибрямова, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 2889,60 лв., представляваща
лични вноски през 2016 г. по сметка BG30 BPBI
7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Юлвие Ибрямова, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 3,28 лв., представляваща
получени лихви през 2016 г. по сметка BG30 BPBI
7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Юлвие Ибрямова.
Сумата в размер на 6,30 лв., представляваща
получени лихви през 2017 г. по сметка BG30 BPBI
7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Юлвие Ибрямова.
Сумата в размер на 67 000 лв., представляваща
лични вноски през 2018 г. по сметка BG30 BPBI
7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Юлвие Ибрямова, непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 9600 лв., представляваща
лични вноски през 2019 г. по сметка BG30 BPBI
7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Юлвие Ибрямова, непреобразувани в
друго имущество.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
7.10.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ
деня на насроченото първо съдебно заседание,
т.е. до 5.10.2022 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
2869
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 21.07.2021 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 178/2021 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
129010997, представлявана от председателя є, с
адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, срещу Нежими Ахмедов Юсменов
о т с. Ли л як, общ ина Търговище, ул. А леко
Константинов № 19, и „Роялс – 2012“ – ООД,
ЕИК 202173992, със седалище и адрес на управление: с. Лиляк, община Търговище, ул. Алеко
Константинов № 19, Ахмед Нежмиев Ахмедов,
Шенол Нежмиев А хмедов, Айлен Нежмиева
Асенова, всички от с. Лиляк, в качеството им
на наследници на Хатче Мустафова Юсменова,
починала на 16.06.2021 г., всички в общ размер на
първия иск 602 371,70 лв. и 90 500 лв. по втория
иск, на основание чл. 141 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 145, ал. 2, чл. 149, 151 и 152
от ЗПКОНПИ.
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нежими Ахмедов Юсменов
с цена на иска 80 лв., в т.ч.:
8 дружествени дяла от капитала на „Роялс –
2012“ – ООД, ЕИК 202173992, всеки от които по
10 лв., на обща стойност от 80 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Нежими Ахмедов
Юсменов с цена на иска 90 500 лв., в т.ч.:
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище: самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище: самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се
в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с
полезна площ 4,86 кв. м.
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се в Търговище, със застроена
площ 58,50 кв. м заедно с избено помещение № 3.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нежими Ахмедов
Юсменов с цена на иска 295 189,50 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 1730 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от Ахмед Ахмедов
по разплащателна сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 4394,35 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 1677,39 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от трети лица по
разплащателна сметка в левове в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, с титуляр Нежими А хмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 2427,56 лв., представляваща непреобразувани вноски и преводи от сметки
на лицата по разплащателна сметка в левове в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 16 658,23 лв., представ
л ява ща неп реобразу ва на пол у чена су ма о т
продажбата на ценни книжа, регистрирани в
„Централен депозитар“ – АД, по разплащателна
сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 40 116 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 15 948 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от Шенол
Ахмедов – син, по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими
Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 199 лв., представляваща
непреобразу вани пост ъпили су ми от А хмед
Ахмедов – син, по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими
Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 400 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от Шенол Ахмедов по разплащателна сметка в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов Юсменов.
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Сумата в размер на 61 485,91 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и преводи
от други сметки на лицата по разплащателна
сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 47 590,68 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и преводи
от други сметки на лицата по спестовен влог в
левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими
Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 4000 лв., представляваща
постъпила сума от Йоана Павлова – трето лице,
по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 6757,08 лв., представляваща непреобразувана постъпила сума от „Софи‘С
Трейд“ – ЕООД, превишаваща декларираните
приходи на ЕТ „Албена – Нежими Юсменов“ и
изплатената сума по справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от Шенол
Ахмедов и Ахмед Ахмедов – синове, по спестовен
влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 201,37 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог в левове в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 7955,86 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по спестовен
влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 44,15 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог в левове в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 14 804 лв., представляваща вноски на каса по срочен депозит в левове в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 38 703,04 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 2038,80 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 2691,58 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от трети лица по
разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Нежими Ахмедов
Юсменов.
Сумата в размер на 20 016,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от Шенол
Ахмедов – син, по разплащателна сметка в левове
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Нежими Ахмедов Юсменов.
Сумата в размер на 150 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил, марка „Форд“, модел
„Транзит“, с рег. № Т7448КТ.
Сумата в размер на 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на специален автомобил, марка „Газ“, модел „66“,
с рег. № Т6737МТ (стар. рег. № ТБ0380).
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На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Роялс – 2012“ – ООД, ЕИК 202173992,
с цена на иска 20 000 лв., в т.ч.:
Недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Лиляк, ЕКАТТЕ 43685, община Търговище, а
именно: стопански двор с площ 7,360 дка, съставляващ поземлен имот № 273038 по плана на
земеразделяне на с. Лиляк, ведно с построения
в имота склад за химически торове и препарати
с площ 260 кв. м.
Това е по втория иск срещу наследниците на
Хатче Мустафова Юсменова:
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Нежими Ахмедов
Юсменов с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище: самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се
в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с
полезна площ 4,86 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище – жилище, апартамент, намиращ се
в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м
заедно с избено помещение № 3.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Ахмед Нежмиев
Ахмедов с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се
в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с
полезна площ 4,86 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда, с
предназначение – жилище, апартамент, намиращ
се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м
заедно с избено помещение № 3 с полезна площ
2,53 кв. м.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Шенол Нежмиев
Ахмедов с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се
в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с
полезна площ 4,86 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда, с
предназначение – жилище, апартамент, намиращ
се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м
заедно с избено помещение № 3 с полезна площ
2,53 кв. м.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Айлен Нежмиева
Асенова с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.
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1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, ведно с избено
помещение № 4 с полезна площ 4,86 кв. м.
1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Търговище, самостоятелен обект в сграда, жилище, апартамент, намиращ се в Търговище,
със застроена площ 58,50 кв. м заедно с избено
помещение № 3 с полезна площ 2,53 кв. м.
В срок до приключване на първото открито
съдебно заседание в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху така описаното имущество.
Първото съдебно заседание е насрочено на
21.09.2022 г. от 9,30 ч. в зала № 5 – ет. 2 в сградата на съдебната палата.
2881

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български информационен
консорциум“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 20.06.2022 г. в 15,30 ч. в
София, ул. Монтевидео № 21, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
през 2021 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет за 2021 г.; 3. приемане на бюджет за 2022 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2935
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация Родители“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на членовете на сдружението на 10.07.2022 г.
в 17 ч. в София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23,
офис 108, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет поради изтичане на мандат; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
2917
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за български музикално-танцов фолклор“, Варна, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 23.06.2022 г. в 17 ч.
във Варна, ул. Ген. Радко Димитриев № 14A, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността на управителния съвет за
периода 2018 – 2021 г.; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението за периода 2018 – 2021 г.;
3. приемане на бюджета на АБМТФ за периода
2022 – 2024 г.; 4. избор и освобождаване на членовете на управителния съвет и председателя
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им. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса на управление от
10 до 13 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по
закон представляват съответния член или негов
представител с изрично писмено пълномощно.
Регистрацията на делегатите ще започне в 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2905
15. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Тенис на маса Комфорт“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 11.07.2022 г. в 17 ч. във Варна в Двореца
на културата и спорта при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет за
дейността на клуба през 2021 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет на клуба за 2021 г.; 3.
разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2932
1. – Управителният съвет на „Ученически
спортен клуб – УСК „Родопи – Момчилград“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на 29.06.2022 г. от 17 ч. в заседателната зала
на общинската администрация – Момчилград,
ул. 26 декември № 12, ет. 2, Момчилград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за периода 2006 – 2021 г.; 2.
промени в устава; 3. освобождаване на настоящия
и избор на нов управителен съвет; 4. освобождаване на настоящия и избор на нов председател
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
2951
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ и ЦДГ
„Снежанка“, с. Писанец, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелите на 25.06.2022 г. от 10,30 ч. в салона
на читалище „Просвета – 1901 г.“, с. Писанец, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на настоятелството; 2. отчет за дейността и финансовото състояние на настоятелството; 3. отчет
за изпълнение на бюджета на настоятелството;
4. приемане на ГФО за 2021 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
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