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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 417
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за държавната
собственост, приет от ХLI Народно събрание
на 30 ноември 2012 г.
Издаден в София на 7 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за държавната
собс твенос т (обн., ДВ, бр. 44 о т 1996 г.;
изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от
1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.,
Решение № 7 на Конституционния съд от
2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32
от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от
2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18
и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45 и
82 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 12 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В правилника за прилагане на закона се определят рисковете, срещу които се
застраховат имотите – публична държавна
собственост.
(4) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите срещу
рисковете, определени по реда на ал. 3.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19,
35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53,
77 и 82 от 2012 г.) в § 5 от допълнителните
разпоредби т. 63 се изменя така:
„63. „Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната“ са имотите,
свърза н и с к ласифи ц и ра на и нформа ц и я,
представляваща държавна тайна, или със
сигурността и отбраната на страната.“

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари
2013 г., с изключение на § 2, който влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 418
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за търговския регистър, приет от ХLI Народно
събрание на 30 ноември 2012 г.
Издаден в София на 7 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от
2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59
и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44
от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от
2011 г. и бр. 25 и 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) Представените от заявителя писмени
документи по ал. 1 се съхраняват от агенцията
за срок 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След
изтичане на 10-годишния срок за съхранение
те могат да се унищожават, ако не подлежат
на предаване в Националния архивен фонд.
Редът и начинът за съхранение и унищожаване
се определят от изпълнителния директор на
агенцията.“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 4 се отменя.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 5:
а) в ал. 2, изречение второ след думите
„изпълнителни производства“ се добавя „освен молба за откриване на производство по
несъстоятелност“;
б) алинея 4 се отменя;
в) в ал. 5, изречение първо накрая думите
„(Списък № 3)“ се заличават;
г) алинея 6 се отменя.
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2. В § 5а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявление за ликвидация на търговец
по § 5, ал. 2 може да се подава в търговския
регистър в срок до 31 януари 2015 г. В заявлението се посочват ликвидатор и срок за
ликвидация.“;
б) създават се нови ал. 2 – 7:
„(2) Заявление по ал. 1 може да подаде лице,
което е съдружник, акционер, член-кооператор
или техен наследник, член на управителен
орган на непререгистриран търговец, търговец, в който съдружник е непререгистрирано търговско дружество или кооперация,
к реди тор на непререгист риран т ърговец,
кредитор на съдружник в непререгистрирано
търговско дружество, държавен орган и орган
на местното самоуправление. Качеството на
акционер или член-кооператор се установява с писмена декларация, а качеството на
кредитор се доказва с влязъл в сила акт за
установяване на публично вземане, издаден от
компетентен орган, с акт по чл. 404 и чл. 417,
т. 1 – 8 от Гражданския процесуален кодекс
или с удостоверение от съдебен изпълнител
за образувано изпълнително производство.
(3) Лице по ал. 2 може да подаде заявление
и след срока по ал. 1, когато към 31 януари
2015 г. между него и непререгистрирания
търговец има неприключило съдебно или
арбитражно производство.
(4) Лицата по ал. 2 могат да заявяват в
търговския регистър вписване на обстоятелства по ликвидацията на непререгистрирано
търговско дружество и кооперация, които към
31 декември 2011 г. са в ликвидация.
(5) При подадени повече от едно заявления за ликвидация те се обединяват за общо
разглеждане.
(6) Въз основа на заявлението по ал. 1
агенцията изисква от съда по регистрацията на
непререгистрирания търговец удостоверение
за актуално състояние, съдържащо данните
за последните вписани обстоятелства, както
и преписи от актуалния към 31 декември
2011 г. учредителен акт, дружествен договор
или устав. Съдът по регистрацията изпраща на
агенцията електронни копия от съответните
документи, подписани с електронен подпис
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, и
незабавно предоставя на агенцията достъп
за снемане на електронен образ на цялото
прономеровано фирмено дело на търговеца.
Снемането на електронния образ се извършва
съвместно от служители на съда и на агенцията. Служителят на агенцията удостоверява
с електронен подпис идентичността на сканираните документи от хартиен носител на
фирменото дело с документите в електронна
форма.
(7) Обстоятелствата по ликвидацията се
вписват в търговския регистър след пререгистрацията на търговеца.“;
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в) досегашната ал. 2 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 7“;
г) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 9 и 10;
д) досегашната ал. 5 става ал. 11 и в нея
думите „в този случай агенцията изисква от
окръжния съд по последната регистрация
на търговеца издаване на удостоверение за
актуално състояние и препис от актуалния
дружествен договор или устава на търговеца“
се заменят със „се прилага редът по ал. 6“.
3. В § 5б:
а) алинеи 1 и 2 се отменят;
б) алинеи 3 – 7 се изменят така:
„(3) За ликвидатор на непререгистриран
търговец се назначават лицето или лицата,
които имат право да го представляват според
вписването в съда по регистрацията. Ликвидаторите се смятат уведомени за назначението с
вписването им в търговския регистър. В тези
случаи не се изисква нотариално заверено
съгласие с образец на подписа.
(4) Когато лицето по ал. 3 е в невъзможност
да изпълнява функциите на ликвидатор или
няма вписан представляващ, за ликвидатор се
назначава лицето, посочено в заявлението по
§ 5а, ал. 1. Заявителят представя нотариално
заверено съгласие с образец от подписа на
лицето, посочено за ликвидатор. Когато са
подадени повече заявления, за ликвидатори
могат да бъдат назначени две или повече лица,
които заедно представляват търговеца. Ако в
заявлението не е посочено лице за ликвидатор,
ликвидаторът се определя от длъжностното
лице по регистрацията.
(5) Разноските по ликвидация са за сметка
на търговеца. Когато търговецът не разполага
със средства, лицето, подало заявлението за
ликвидация, осигурява средства за ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. При подадени
повече заявления средствата се осигуряват от
заявителите поравно.
(6) Когато разноските по ликвидация са
осигурени от лице, подало заявление за ликвидация, същите му се възстановяват след
осребряване на имуществото, преди удовлетворяване на останалите кредитори.
(7) Възнаграждението на ликвидатора се
изплаща след прекратяване изпълнението на
функциите му в размер и по ред, определени
в наредбата по чл. 31.“;
в) в ал. 8 думите „считано от датата на
вписване на ликвидатора, но не по-късно от
31 януари 2017 г.“ се заличават;
г) алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Срокът за ликвидацията може да бъде
удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на лице
по § 5а, ал. 2.
(10) Лицето, подало заявление за ликвидация на търговеца, може да направи искане
пред длъжностното лице по регистрацията за
замяна на назначения ликвидатор, ако той не
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изпълнява задълженията си или с действията
си застрашава интересите на търговеца или
кредиторите. Искане за замяна на назначен
ликвидатор може да направи и друго лице
по § 5а, ал. 2 по реда на чл. 266, ал. 4 от
Търговския закон.“;
д) алинеи 11 и 12 се отменят;
е) алинея 14 се отменя;
ж) в ал. 15, изречение второ думите „§ 5,
ал. 4“ се заменят с „§ 5а, ал. 1“.
4. Параграф 5в се изменя така:
„§ 5в. (1) При подадена молба за започване на изпълнително производство, страна
по което е търговец по § 5, ал. 2, съдебният
изпълнител издава на взискателя удостоверение за започналото изпълнение и му указва
да подаде заявление за ликвидация.
(2) В случай, че не бъде вписана ликвидация в срок до два месеца след получаване
на указанията по ал. 1, изпълнителното производство се спира. Спряното изпълнително
производство се възобновява по молба на
страната или служебно от съдебния изпълнител
след вписването на ликвидацията.
(3) Производство по несъстоятелност може
да се открива и за търговец по § 5, ал. 2. В тези
случаи съдът по несъстоятелността разпорежда
извършването на служебна пререгистрация.
(4) Когато не е открито производство по
несъстоятелност по ал. 3, съдът изпраща
влезлия в сила акт на агенцията за служебно вписване на ликвидацията в търговския
регистър.“
5. В § 5г:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Фирмените дела на прекратените и
служебно заличените еднолични търговци и
клонове на чуждестранните търговци, както и
фирмените дела на прекратените по § 5, ал. 2
и непререгистрирани търговски дружества и
кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. Те
се унищожават в предвидените срокове, но не
по-рано от 1 януари 2017 г. – за едноличните
търговци и клоновете на чуждестранни търгов
ци по § 5, ал. 1, и не по-рано от 1 февруари
2022 г. – за непререгистрираните търговски
дружества и кооперации по § 5, ал. 2. Съдът
по последната регистрация предоставя достъп
до архивираните фирмени дела и фирмените
регистри на съдилищата и издава преписи от
документите, съдържащи се в тях относно
непререгистрираните търговски дружества и
кооперации и за служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранни
търговци.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Търговските дружества и кооперациите
с прекратена дейност, които към 31 януари
2017 г. не са пререгистрирани, се смятат за
заличени.
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(5) Когато за търговец по ал. 4 бъде открито имущество, лицата по § 5а, ал. 2 могат да
подадат заявление за ликвидация и след този
срок по реда на чл. 273, ал. 2 от Търговския
закон, но не по-късно от 31 декември 2022 г.“
6. В § 5д думите „§ 5а – 5г“ се заменят с
„§ 5а и 5б“.
Заключителни разпоредби
§ 4. В чл. 77 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.;
изм. бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и
105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109
от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12,
32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101
от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82 и 94 от 2012 г.) ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, при
прекратяване на юридическо лице – търговец,
прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон, преобразуване по реда на глава
шестнадесета от Търговския закон, както и
при подаване на заявление за ликвидация по
§ 5а, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за търговския регистър
търговецът или заявителят уведомява териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите по седалището на търговеца
преди подаване на съответното заявление
за вписване на подлежащото на вписване
обстоятелство. Териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите издава на
търговеца или на заявителя удостоверение за
уведомяването в срок до 60 дни от постъпване
на уведомлението.“
§ 5. В чл. 536 от Гражданския процесуален
кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50
от 2008 г., Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г., Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45 и
49 от 2012 г.) се създава ал. 3:
„(3) Охранителното производство по ал. 1
се спира, ако са налице условията за издаване
на искания акт, в случаите на чл. 19, ал. 5 от
Закона за търговския регистър. Определението
на съда за спиране подлежи на обжалване по
реда на глава двадесет и първа.“
§ 6. Наредбата по чл. 31 се привежда в
съответствие с този закон в едномесечен срок
от влизането му в сила.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 419
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLI
Народно събрание на 30 ноември 2012 г.
Издаден в София на 10 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от
2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г.,
бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от
2011 г. и бр. 38, 50 и 60 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „удостоверение“ и „Удостоверението“ се заменят съответно със „свидетелство“ и „Свидетелството“.
2. В ал. 3 думата „удостоверението“ се
заменя със „свидетелството“.
§ 2. В чл. 21, ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. автогарите, в които се осигурява помощ
на лица с увреждания и на лица с намалена
подвижност;
4. мерките за сигурност на превозите на
пътници с автобус, които се осигуряват от
собствениците на автогари.“
§ 3. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Превозвачът уведомява писмено съответната областна структура на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ за
намерението си да извърши случаен превоз
на пътници преди започването на превоза.“
§ 4. В чл. 24в думата „трудноподвижни“ се
заличава, а след думата „лица“ се добавя „с
увреждания и лица с намалена подвижност“.
§ 5. В чл. 37 се създава ал. 4:
„(4) Превозвачът не приема и не превозва
багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса.“
§ 6. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато при извършването на превоз, за
който е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение
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на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1
от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 181/2011“, е причинена
смърт или телесна повреда на пътник, максималният размер на обезщетението, дължимо
от превозвача за всеки отделен случай, е
предвиденият в чл. 7, параграф 2, буква „а“
от същия регламент.“
§ 7. В чл. 45 се създава ал. 4:
„(4) Максималният размер на обезщетението, дължимо от превозвача за всеки отделен
случай на загуба или повреда на багаж при
извършване на превози, за които е приложим
Регламент (ЕС) № 181/2011, е предвиденият
в чл. 7, параграф 2, буква „б“ от същия регламент.“
§ 8. В чл. 78, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и на Европейската спогодба за работата на екипажите на
превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в
Женева на 1 юли 1970 г. (ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 99
от 1995 г.; изм., бр. 27 от 2012 г.)“, наричана
по-нататък „AETR“.
2. В т. 2 след думите „Регламент 3821/85“
се добавя „или AETR“.
§ 9. В чл. 89а, ал. 4 т. 1 се отменя.
§ 10. Създава се глава шеста „а“ с чл. 90а
и 90б:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В
ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ
ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
Чл. 90а. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията координира дейностите при внедряване
и използване на интелигентни транспортни
системи в областта на автомобилния транспорт
и интерфейси с останалите видове транспорт.
(2) За подпомагане дейността на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията по ал. 1 се създава Съвет по
интелигентните транспортни системи, наричан
по-нататък „съвета“.
(3) Съветът по ал. 2 се състои от председател, заместник-председатели и членове.
(4) Председател на съвета по ал. 2 е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а заместник-председатели са заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
заместник-министър на вътрешните работи и
заместник-министър на регионалното развитие
и благоустройството.
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(5) Членове на съвета по ал. 2 са представители на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, Министерството на
вътрешните работи и на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, определени от съответните министри, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“,
на Българския институт за стандартизация,
на Комисията за защита на потребителите,
на Комисията за защита на личните данни
и на Националното сдружение на общините
на Република България, определени от съответните им ръководители.
(6) При необходимост председателят на
съвета по ал. 2 може да кани за участие в
работата му представители на други държавни
органи, органи на местното самоуправление,
представители на неправителствени организации, на висши учебни заведения в страната и
други заинтересовани страни, чийто предмет
на дейност има отношение към интелигентните транспортни системи.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 2
се определя със заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи
и с министъра на регионалното развитие и
благоустройството издава правилник за работата на съвета по ал. 2.
(9) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подпомага организационно-технически дейността
на съвета по ал. 2.
(10) Съветът по ал. 2:
1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при
осъществяване на правомощията му по ал. 1;
2. изготвя и приема Национален план за
действие за внедряване и използване на интелигентни транспортни системи и интерфейси
с останалите видове транспорт и наблюдава
изпълнението му;
3. обсъжда и подготвя доклад с информация
относно напредъка за националните дейности
и проекти по отношение на приоритетните
области за използване на спецификации и стандарти за интелигентни транспортни системи;
4. прави предложения за промени в правното регулиране в областта на внедряването
на интелигентни транспортни системи;
5. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията във връзка с ефективното
прилагане на законодателството, свързано с
внедряването на интелигентни транспортни
системи;
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6. дава становища по нормативни актове,
свързани с интелигентни транспортни системи;
7. обсъж да дру ги въпроси, свързани с
внедряването на интелигентни транспортни
системи.
(11) По решение на съвета по ал. 2 към
него могат да се създават работни групи за
решаване на отделни проблеми и задачи.
Чл. 90б. Правилата относно внедряването
и използването на интелигентни транспортни
системи в областта на автомобилния транспорт
и интерфейси с останалите видове транспорт се
определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 11. В чл. 91а се създава ал. 12:
„(12) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ контролира изпълнението
на задълженията на превозвачите и водачите, извършващи превози на пътници, и на
собствениците и управителите на автогари
по Регламент (ЕС) № 181/2011 и е национален орган по прилагането на този регламент
съгласно чл. 28, параграф 1 от регламента.“
§ 12. В чл. 93 се създават ал. 6, 7, 8 и 9:
„(6) Водач, който приеме и/или превози
багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса, се наказва с глоба 1000 лв.
(7) Водач на моторно превозно средство,
който извършва обществен превоз или превоз
за собствена сметка на пътници или на товари
с превозно средство, на което не е извършен
предпътен технически преглед, се наказва с
глоба 500 лв.
(8) Водач на моторно превозно средство,
който извършва обществен превоз или превоз
за собствена сметка на пътници или на товари, без да е преминал предпътен медицински
преглед, се наказва с глоба в размер 500 лв.
(9) При повторно нарушение по ал. 7 и 8
наказанието е глоба в размер 1000 лв.“
§ 13. В чл. 93б, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11
след думите „Регламент (ЕО) № 561/2006“ се
поставя запетая и се добавя „в друг нормативен акт“.
§ 14. В чл. 93в се правят следните изменения:
1. В ал. 7, в текста преди т. 1 думите „или
карта на водача“ се заличават.
2. Алинея 17 се изменя така:
„(17) Наказва се с глоба 1500 лв. водач,
който при проверка от контролните органи
не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията
и почивките му през текущия ден, и тези от
предходните 28 календарни дни:
1. тахографски листа, и/или
2. карта на водача (ако притежава такава),
както и записите от нея, и/или
3. ръчни записи и разпечатки, и/или
4. удостоверение по чл. 10, ал. 1 от наредбата по чл. 89, ал. 1.“
§ 15. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция в размер 1000 лв.:
1. който не организира извършването на
предпътни технически прегледи на пътните
превозни средства или допусне или разпореди
извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на
товари с превозно средство, което не е технически изправно или на което не е извършен
предпътен технически преглед;
2. който допусне или разпореди извършване
на превоз на багаж по автобусна линия без
издаване на багажна разписка или превоз
на багаж, който не принадлежи на пътник,
пътуващ в автобуса;
3. който не организира извършването на
предпътни медицински прегледи на водачите
или допусне или разпореди извършването на
обществен превоз или превоз за собствена
сметка на пътници или на товари от водачи,
които не са преминали предпътен медицински преглед.
(6) При повторно нарушение по ал. 5 наказанието е глоба или имуществена санкция
в размер 3000 лв.“
§ 16. В чл. 96в, ал. 1 след думата „тона“ се
добавя „за които няма издадени удостоверения
за обществен превоз на товари или заверено
копие на лиценз на Общността“.
§ 17. В чл. 98, ал. 7, т. 5, буква „б“ след
д у мата „теоретичното“ се добавя „и/или
практическото“.
§ 18. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „или автоспирка“ се
заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Собственик на автогара, който не изпълнява мерките за сигурност на превозите
на пътници с автобус, предвидени в наредбата по чл. 21, ал. 1, се наказва с глоба или
с имуществена санкция в размер 1000 лв.“
§ 19. Създават се чл. 104б – 104д:
„Чл. 104б. На превозвач, който наруши разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се
налагат имуществени санкции, както следва:
1. за нарушение на чл. 4, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
2. за неизпълнение на задължението по
чл. 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
3. за нарушение на чл. 6 от Регламент (ЕС)
№ 181/2011 – в размер 3000 лв.;
4. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 7, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в
размер 10 000 лв.;

ВЕСТНИК
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5. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 7, параграф 2,
буква „б“ от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в
размер 2000 лв.;
6. за неоси г у ря ва не на необход и мата
помощ съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС)
№ 181/2011 – в размер 3000 лв.;
7. за нарушение на чл. 9 от Регламент (ЕС)
№ 181/2011 – в размер 5000 лв.;
8. за нарушение на чл. 10, параграфи 2 – 4 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
9. за нарушение на чл. 10, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
10. за нарушение на чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
11. за нарушение на чл. 11, параграфи 2 и
4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер
1000 лв.;
12. за нарушение на чл. 11, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
13. за нарушение на чл. 13 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
14. за нарушение на чл. 16 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
15. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 17, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
16. за нарушение на чл. 17, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
17. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 19, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
18. за нарушение на чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
19. за нарушение на чл. 20, параграфи 1 и
3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер
1000 лв.;
20. за нарушение на чл. 21 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
21. за нарушение на чл. 25, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
22. за нарушение на чл. 26 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
23. за нарушение на чл. 27 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.
Чл. 104в. На водач на автобус, който не
предостави помощ на лица с увреждания или
с намалена подвижност съгласно разпоредбите
на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налага глоба
в размер 500 лв.
Чл. 104г. На управител или на собственик
на автогара, който наруши разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 181/2011, се налага глоба
или имуществена санкция, както следва:
1. за неизпълнение на задължението по
чл. 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
2. за нарушение на чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
3. за нарушение на чл. 11, параграфи 2 и 4 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
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4. за нарушение на чл. 13, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
5. за нарушение на чл. 14, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
6. за нарушение на чл. 16 от Регламент
(ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
7. за неизплащане на обезщетението в пълен
размер, предвидено в чл. 17, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
8. за нарушение на чл. 17, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
9. за нарушение на чл. 20, параграфи 1 и 3 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
10. за нарушение на чл. 25, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.
Чл. 104д. За нарушения на изискванията
на Регламент (ЕС) № 181/2011, за които не е
предвидено друго наказание, се налага глоба
или имуществена санкция 500 лв.“
§ 20. В чл. 106а, ал. 1, т. 3, буква „б“ след думата „случаен“ се добавя „или специализиран“.
§ 21. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 40 – 42:
„40. „Интелигентни транспортни системи“
са системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в
областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и
ползватели, и в управлението на движението
и управлението на мобилността, както и за
интерфейси с останалите видове транспорт.
41. „Интерфейс“ е междусистемно устройство, осигуряващо средствата, чрез които
системите могат да се свържат и да си взаимодействат.
42. „Лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ са понятията по смисъла
на Регламент (ЕС) № 181/2011.“
Допълнителна разпоредба
§ 22. Този закон въвежда разпоредбите
на Директива 2010/40/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г.
относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на
автомобилния транспорт и за интерфейси с
останалите видове транспорт (ОВ, L 207/1 от
6 август 2010 г.) и осигурява прилагането на
Регламент (ЕС) № 181/2011.
Заключителна разпоредба
§ 23. (1) Параграфи 4, 6, 7, 11, 19 и § 21
относно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби влизат в сила от 1 март 2013 г.
(2) Параграф 10 влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11071
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С Т Р. 9

УКАЗ № 420
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2013 г., приет от ХLI Народно
събрание на 5 декември 2012 г.
Издаден в София на 11 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за бюд же та на Държ а вното общес т вено
осигуряване за 2013 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
9 054 718,3 хил. лв., както следва:
ПОК АЗАТЕЛИ

Сума
(в хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

9 054 718,3

1. Осигурителни приходи

6 797 564,9

1.1. Осигурителни вноски

4 287 140,7

1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто
върху сбора на осигурителните
доходи на всички осигурени лица
за календарната година

2 510 424,2

2. Неданъчни приходи

24 857,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 585,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

19 050,0

2.3. Други неданъчни приходи

221,9

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-807,9

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

324 553,1

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване
на недостига от средства

1 908 551,2

(2) Приема консолидирания бюджет на
държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 051 265,8
хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
9 051 265,8
1. Разходи
9 044 115,8
1.1. Пенсии
7 899 260,3

С Т Р. 1 0
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет
1.1.3. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)
1.2. Социални помощи и обезщетения
1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
1.3.1. Разходи за персонал
1.3.2. Издръжка
1.3.3. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности
1.3.4. Капиталови разходи
1.4. Отбрана и сигурност
1.5. Разходи за лихви
1.5.1. Разходи за лихви по заеми
от банки и други финансови институции от чужбина
1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица
2. Предоставени трансфери
2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12,
ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от
Кодекса за социално осигуряване
2.2. На Министерството на труда
и социалната политика за фонд
„Условия на труд“
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки
и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за
социално осигуряване
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване

ДЪРЖАВЕН
7 531 058,5
321 516,8
46 685,0
1 067 552,7
76 711,5
53 877,6
16 647,4
99,0
6 087,5
165,5
425,8
424,8
1,0
7 150,0

3 150,0
4 000,0

3 000,0

1 000,0

ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
Наличност в края на периода
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1.2. Трансфери от републиканския
бюджет в размер на 12 на сто
върху сбора на осигурителните
доходи на всички осигурени лица
за календарната година
2 510 424,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

550,0

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
7 531 079,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

7 531 079,2

1. Разходи

7 531 079,2

1.1. Пенсии

7 530 561,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

7 486 326,8

1.1.3. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)

44 234,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

517,6

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-1 709 085,9

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 323 703,1 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

323 703,1

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

323 703,1

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между републиканския бюджет и
бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 323 716,8 хил. лв.,
както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРА НСФЕРИ –
ВСИЧКО

323 716,8

1. Разходи

323 716,8

1.1. Пенсии

323 703,1

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

321 516,8

-3 452,5

1.1.3. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)

2 186,3

-

1.2. Социални помощи и обезщетения

13,7

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

3 452,5
-3 452,5

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща
сума 5 821 993,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
5 821 993,3
1. Осигурителни приходи

5 821 443,3

1.1. Осигурителни вноски

3 311 019,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-13,7

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
123 439,4 хил. лв., както следва:
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І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

123 439,4

1. Осигурителни приходи

123 439,4

1.1. Осигурителни вноски

123 439,4

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите
и трансферите на обща сума 56 177,2 хил. лв.,
както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

56 177,2

1. Разходи

51 827,2

1.1. Пенсии

44 995,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

44 731,7

1.1.3. Издръжка (пощенска такса и
ДДС и други финансови услуги)

263,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

6 831,6

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2. На Министерството на труда и
социалната политика за фонд „Условия на труд"

350,0

4 000,0

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4
от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

67 262,2

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 663 327,0 хил. лв.,
както следва:

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-46 977,4

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 189 655,2 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

189 655,2

1. Осигурителни приходи

189 355,2

1.1. Осигурителни вноски

189 355,2

4. Полу чени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

300,0

І. РАЗХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО

352 685,4

1. Разходи

352 685,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

352 685,4

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

663 327,0

1. Осигурителни приходи

663 327,0
663 327,0

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите
на обща сума 710 304,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
710 304,4
707 504,4

- 63 030,2

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 1 932 600,3 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1 932 600,3
2. Неданъчни приходи

24 857,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 585,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

19 050,0

2.3. Други неданъчни приходи

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

1. Разходи

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:

1.1. Осигурителни вноски

2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията за
социално подпомагане съгласно чл. 26,
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

С Т Р. 1 1

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
352 685,4 хил. лв., както следва:

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

221,9
-807,9

5. Получени допълнителни субсидии от цент ра лни я/реп убликанския бюджет за покриване на
недостига от средства
1 908 551,2

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 77 302,8 хил. лв., както следва:

1.2. Социални помощи и обезщетения 707 504,4

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

77 302,8

2. Предоставени трансфери

1. Разходи

77 302,8

2 800,0
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1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

76 711,5

1.3.1. Разходи за персонал

53 877,6

1.3.2. Издръжка

16 647,4

1.3.3. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
и дейности
1.3.4. Капиталови разходи

99,0
6 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

165,5

1.5. Разходи за лихви

425,8

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от
банки и други финансови институции от чужбина

424,8

1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

1,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 855 297, 5

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-1 855 297,5

Погашени я по д ъ л г осрочни
заеми от банки и финансови
институции от чужбина (-)

-3 452,5

Наличност в края на периода

1 851 845,0

Чл. 8. (1) Определят се следните размери
на месечния осигурителен доход за 2013 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като
самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, които не са упражнявали дейност през
2011 г., както и за започналите дейност през
2012 и 2013 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване,
за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осиг у ряване е обвързан с
минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, се взема предвид
доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. минимален размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 145 лв., а от 1 април 2013 г. – 150 лв.
Чл. 10. Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.
Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на
паричното обезщетение за отглеждане на
малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за
социално осигуряване – 240 лв.
Чл. 12. Определя се за 2013 г. размер на
еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за
социално осигуряване при смърт на осигурено
лице – 540 лв.
Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности съгласно приложение № 2.
Чл. 14. При временен недостиг на средства
във фондовете на държавното обществено
осигуряване могат да се ползват временни
безлихвени заеми от централния бюджет
или от други сметки и фондове със социално
предназначение до размера на едномесечните
осигурителни разходи. Заемите са отпускат
с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 15. (1) За 2013 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) За 2013 г. се определя максимален размер
на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2
и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на
Националния осигурителен институт 1,5 на
сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за
дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение
на управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на републиканския бюджет, както
и за разходи, извършвани от НОИ по силата
на други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване баланса
на държавното обществено осигуряване. Тези
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разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с
тях могат да бъдат превишени разходите по
бюджета на НОИ.
(2) Надзорният съвет на НОИ по предложение на управителя на НОИ може да одобрява
компенсирани промени между показателите
по бюджета на НОИ с изключение на такива,
които водят до увеличение на разходите за
персонал.
§ 2. (1) Дължимите вноски за Учителския
пенсионен фонд се внасят чрез банковите
сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски
за държавното обществено осигуряване.
(2) Средствата по ал. 1 за Учителския
пенсионен фонд се превеждат периодично
по съответните им сметки в Българската
народна банка.
§ 3. (1) Пенсиите, с изключение на пенсиите,
несвързани с трудова дейност, се осъвременяват от 1 април 2013 г., както следва:
1. отпуснатите с начална дата до 31 декември 2009 г. – с 9,8 на сто;
2. отпуснатите с начална дата от 1 януари
до 31 декември 2010 г. – с 8,8 на сто;
3. отпуснатите с начална дата от 1 януари
до 31 декември 2011 г. – с 5,7 на сто;
4. отпуснатите с начална дата от 1 януари
до 31 декември 2012 г. – с 2,2 на сто.
(2) За 2013 г. пенсиите не се осъвременяват
по реда на чл. 100 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 4. За 2013 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 5. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2013 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик
на капитала е Националният осигурителен
институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност
от министъра на здравеопазването за дейности
по рехабилитация, както и лечебни заведения
за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения, които извършват
дейности по рехабилитация.
§ 6. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституци-
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онния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89 и 94 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите „чл. 69, ал. 5“ се заменят
с „чл. 69, ал. 6“;
бб) точка 7 се изменя така:
„7. управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите,
членовете на управителните, надзорните и
контролните съвети на търговските дружества,
както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;“
вв) в т. 8 думите „и получаващи доходи“
се заличават;
б) алинея 8 се отменя.
2. В чл. 5, ал. 10, изречение трето след
думите „съдебно решение за заличаване“ се
добавя „или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър“ и след думите
„постановяване на решението“ се поставя
запетая и се добавя „съответно за вписването
в търговския регистър“.
3. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за фонд „Пенсии“ за лицата, родени
преди 1 януари 1960 г.:
а) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата
по чл. 69а – 20,8 на сто;
б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;“
бб) точка 2 се изменя така:
„2. за фонд „Пенсии“ за лицата, родени
след 31 декември 1959 г.:
а) 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата
по чл. 69а – 15,8 на сто;
б) 35,8 на сто за лицата по чл. 69;“
вв) създава се нова т. 3:
„3. 40,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата,
които съгласно чл. 127, ал. 5 не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален
пенсионен фонд;“
гг) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 4, 5 и 6;
б) в ал. 5 след думите „осигурителния доход“ се добавя „и не по-малко от минималната
месечна работна заплата за страната“.
4. В чл. 9, ал. 3:
а) в т. 1 след думите „отстраняване от
работа“ се поставя запетая и се добавя „или
когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в
специални закони“;
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б) в т. 2 след думите „до възстановяването
им на работа“ се поставя запетая и се добавя
„но не по-късно от 14 дни от влизането в сила
на акта, с който се признава незаконността на
уволнението от съответния компетентен орган“.
5. В чл. 9а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание,
се зачита:
1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но
за не повече от срока на обучение, предвиден
по учебния план за завършената специалност;
2. времето на докторантурата, определено
в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.“;
б) алинея 4 са изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 недостигащият
осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от
датата на заявлението, след като са внесени
дължимите осигурителни вноски.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2
се зачитат периодите, за които са внесени
осигурителни вноски. Вноските са изцяло
за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със
закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване в размера, определен за фонд
„Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари
1960 г., към датата на внасянето им.“
6. В чл. 22а, т. 1 буква „д“ се отменя.
7. В чл. 22б, ал. 1 т. 12 се отменя.
8. В чл. 40:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Осигурителят изплаща на осигуреното
лице за първите три работни дни от временната
неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който
е настъпила временната неработоспособност,
но не по-малко от 70 на сто от среднодневното
уговорено възнаграждение.“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Паричните обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от
лицата за периода, за който им е отпусната
пенсия за инвалидност за същото заболяване,
с изключение на случаите, когато болничният
лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции,
свързани с лечение на хроничното заболяване.“
9. В чл. 42, ал. 2:
а) в изречение второ думите „изплащано
по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и Закона за висшето образование“
се заменят с „определено съгласно нормативен акт“;
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б) в изречение трето след думите „отпусната пенсия“ се добавя „или им е изплатено
обезщетение за оставане без работа“.
10. В чл. 50 се създава ал. 8:
„(8) Самоосигуряващите се лица, които са
осигурени за общо заболяване и майчинство,
имат право на обезщетение по ал. 6 и 7, ако
отговарят на условията по чл. 48а.“
11. В чл. 54а:
а) в ал. 6 след думите „срока по ал. 4, т. 2“
се добавя „по неуважителни причини“;
б) в ал. 7 думите „Отпускането и изчисляването“ се заменят с „Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането,
прекратяването, възобновяването и възстановяването“.
12. В чл. 54д, ал. 5, изречение второ след
думата „срок“ се добавя „по неуважителни
причини“.
13. В чл. 54е:
а) в ал. 3 думите „и за бременност и раждане“ се заменят със „за бременност и раждане или обезщетение за оставане без работа,
определено съгласно нормативен акт“;
б) в ал. 4 след думата „сумите“ се добавя
„по ал. 1 и 3“.
14. В чл. 54ж:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Влязлото в сила разпореждане по ал. 1
може да се измени или отмени от органа,
който го е издал, когато:
1. са представени нови документи или доказателства, които имат значение за определяне
правото, размера и периода на паричното
обезщетение за безработица;
2. паричното обезщетение за безработица
е неправилно отпуснато или неправилно е
отказано отпускането му.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
15. В чл. 69:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, изпълнявали военна служба,
придобиват право на пенсия при 27 години
общ осигурителен стаж, от които две трети
действително изслужени като военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и при навършване на:
1. 52-годишна въ зраст – за войниц и т е
(матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши
офицерски звания;
2. 54-годишна възраст – за офицерите със
старши и висши офицерски звания.“;
б) в ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят
с „ал. 2 и 3“;
в) създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 1, прослужили 15 години
на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и
водолазния състав придобиват право на пенсия
при навършване на 42-годишна възраст – за
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войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите
с младши офицерски звания, и 44-годишна
възраст – за офицерите със старши и висши
офицерски звания.“;
г) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7;
д) създава се ал. 8:
„(8) Осигурителният стаж за придобиване
право на пенсия по ал. 1, 2, 3 и 6 се зачита
при взаимно допълване, а осигурителният
стаж по ал. 4, 5 и 7 може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3 и 6.“
16. В чл. 70:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Размерът на пенсията за осигурителен
стаж и възраст се определя, като доходът,
от който се изчислява пенсията, се умножи
със сумата, образувана от: по процент 1,1 на
сто, а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната
пропорционална част от процента за месеците
осигурителен стаж. Ако лицата са придобили
право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване
на правото, без да им е отпусната пенсия, за
всяка година осигурителен стаж след тази
дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4,
и съответната пропорционална част от тези
проценти за месеците осигурителен стаж.
Процентът за всяка година осигурителен стаж
след датата на придобиване на правото по
чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен
календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.“;
б) създава се ал. 10:
„(10) Съотношението по ал. 4, т. 2 не може
да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със
закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване, и средномесечния осигурителен
доход за страната за същия период.“
17. В чл. 70а, ал. 2, т. 9 думите „чл. 4, ал. 5,
7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 5, 7 и 9“.
18. В чл. 80, ал. 1 думите „пенсиите по
чл. 87, 89, 90 и 92“ се заменят с „пенсиите за
гражданска инвалидност, социалните пенсии
за старост, социалните пенсии за инвалидност
и персоналните пенсии“.
19. В чл. 82, ал. 2 след думата „възрастта“
се добавя „му“.
20. В чл. 84, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. от 1 септември 2011 г. – 26,5 на сто;“
б) точки 3, 4 и 5 се отменят.
21. Създава се чл. 89а:
„Социална пенсия за старост
Чл. 89а. (1) Право на социална пенсия имат
лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството
към датата на навършване на възрастта е помалък от сбора на гарантирания минимален
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доход, установен за страната през последните
12 месеца. Ако искането е направено след
навършване на 70-годишна възраст и след
изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява
към датата на заявлението.
(2) Размерът на социалната пенси я за
старост, както и условията за нейното полу чаване, се определят от Министерския
съвет по предложение на Министерството
на труда и социалната политика и Националния осигу рителен институ т.“
22. Създава се чл. 90а:
„Социална пенсия за инвалидност
Чл. 90а. (1) Право на социална пенсия
за инвалидност имат лицата, навършили
16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреж дане
повече от 71 на сто.
(2) Размерът на социалната пенси я за
инвалидност за лицата с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане
над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с
трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреж дане от 71 до 90 на сто – 110
на сто от социалната пенсия за старост.“
2 3. В ч л. 94, а л. 2 , и з р ечен ие п ърв о
след д у мите „датата на прекратяване на
осигу ряването“ се добавя „по българското
законодателство, съответно прекратяване на
трудовата дейност по законодателството на
държава, с която се прилага меж дународен
договор в областта на социалната сигурност“.
24. В чл. 101:
а) в ал. 1:
аа) точка 4 се отменя;
бб) създава се т. 4а:
„4а. социална пенсия за старост и персонална пенсия с друг вид пенсия;“
б) алинея 3 се отменя;
в) създава се ал. 3а:
„(3а) При право на повече от една пенсия
се полу чава по избор една от пенсиите в
пълен размер и 50 на сто от останалите.
Когато една от пенсиите е социална пенсия
за инвалидност, тя се изплаща в размер 25
на сто.“
25. В чл. 104 се създава ал. 10:
„(10) Категорията труд, както и дейността
по чл. 69 и 69а не могат да се доказват със
свидетелски показания.“
26. В чл. 108, ал. 1, т. 3 накрая се поставя
точка и запетая и се добавя „задължителните предписания се обжалват по реда на
глава осма“.
27. В чл. 114:
а) в ал. 2 след думите „слу чаите по“ се
добавя „чл. 40, ал. 7“;
б) в ал. 3 се създава изречение второ:
„Разпореж данията се връчват на лицата по
реда на чл. 110, ал. 4.“;
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в) в ал. 4, изречение първо след думите
„по реда“ се добавя „на чл. 110, ал. 5, т. 1
от този кодекс“.
28. В чл. 115, ал. 4, изречение второ след
думата „контрола“ се добавя „по разходите“.
29. В чл. 116:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Когато искането за разсрочване е
направено от физическо лице, към него се
прилага дек лараци я за доходите му през
последните 12 месеца преди календарния
месец, в който е направено искането.“;
б) досегашните ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават
съответно ал. 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
30. В чл. 117:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. задължителни предписания на контролните органи по чл. 108, ал. 1, т. 3.“;
б) в ал. 2 след думите „букви „б“ – „ж“
се добавя „и задължителните предписания
по чл. 108, ал. 1, т. 3“.
31. В чл. 127, ал. 5 запетаята след думите
„Министерството на отбраната“ се заличава
и се добавя съюзът „и“, а думите „Специалната куриерска служба на Министерството
на транспорта и съобщенията“ се заличават.
32. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4б се създава ал. 9:
„(9) Сумите по ал. 2, 3 и 4 се възстановяват
с разпореждане, издадено от длъжностното
лице, на което е възложено ръководството
на контрола по разходите на държавното
о бще с т в ено о с и г у ря в а не в с ъ о т в е т но т о
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териториално поделение на Националния
осигурителен институт. Разпорежданията се
връчват по реда на чл. 110, ал. 4 и могат да
се обжалват по реда на глава осма.“;
б) в § 5:
аа) в ал. 1, в текста преди т. 1 след думите
„3 години по-рано от възрастта“ се добавя „им“;
бб) в ал. 3 думите „навършване на възрастта по ал. 1“ се заменят с „придобиване
право на пенсия по ал. 1“;
вв) в ал. 4, изречение първо думите „изпълнение на условията за придобиване право
на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно
от“ се заличават и в изречение второ думите
„изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и
2 или“ се заличават;
гг) алинея 5 се отменя;
в) в § 6, ал. 1 думите „1 юли“ се заменят
с „1 април“.
33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Кодекса за социално осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2010 г.; изм., бр. 60 и 100 от
2011 г.) § 63 се отменя.
§ 7. Изпълнението на закона се възлага
на Националния осигурителен институт.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари
2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 декември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни
групи професии – 2013 г.

ПоИкомоИкоТехнощен
номиници
Помиадчески
Спе- и приреден чески
Наименование на икономическа Ръковомидейциали- ложни
нодейдейност
дители
ниности
сти
спемер ности
стра(код по
циа(ном.
тивен
НКИД)
листи
А31)
персонал

1

А

01, 03
без
1.49

2

А

02

Персонал,
зает с
услуга
за населението,
търговията
и охраната

КваКвалифилицифирани
циработрани
Маници
рашинв селботни
ското,
ници операгори
тори
ското,
срод- и монловни тажниното
на
ци
и рибтях
ното
занастоятпанчии
ство

Професии,
неизискващи
специална
квалификация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Растениевъдство, животновъдство
и лов, спомагателни дейности;
Рибно стопанство

805

574

507

493

395

428

495

584

328

Горско стопанство

700

500

450

430

390

400

440

490

320
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3
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4

5

6

7

8

9

3

А

1,49

650

610

580

510

410

410

480

410

320

4

В

05

Добив на въглища

825

676

641

461

399

310

641

582

428

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

785

630

613

410

410

310

566

520

410

6

В

07

Добив на метални руди

816

678

600

431

372

310

594

513

385

7

В

08.11

Добив на строителни материали

640

504

457

471

471

310

547

504

471

621

489

444

385

385

310

531

489

385

8

В

08.11

Добив на декоративни ска лни
материали

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс,
креда, доломит и шисти

646

509

462

401

401

310

553

509

401

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл
и пясък

808

671

580

426

397

310

533

533

397

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

832

690

596

439

407

310

548

548

407

08.9 и
09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни
дейности в добива

646

509

462

401

401

310

553

509

401

Производство и преработка на
10.1 без месо; производство на месни про10.12, дукти, без готови ястия; Преработ10.2
ка и консервиране на риба и други
водни животни, без готови ястия

950

690

550

450

350

310

430

420

350

12

В

13

C

14

C

10.12

Производство и преработка на
месо от домашни птици

960

830

710

510

360

410

430

560

360

15

C

10.3

Преработка и консервиране на
плодове и зеленчуци, без готови
ястия

800

620

510

430

320

310

355

410

310

16

C

10.4

Производство на растителни и
животински масла и мазнини

905

815

590

480

440

310

440

440

360

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни
продукти

961

631

511

351

341

310

351

401

312

18

C

10.6

Производство на мелничарск и
продукти, нишесте и нишестени
продукти

1050

940

805

440

350

310

510

630

360

19

C

10.7 и
Производство на хлебни и тестени
10.8 без
изделия; Производство на други
10.81 и
хранителни продукти
10.82

800

550

550

430

360

342

450

505

410

20

C

10.81 и
10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и
захарни изделия

1050

850

800

560

350

310

550

600

360

21

C

10.9

Производство на готови храни
за животни

960

850

750

560

350

380

580

580

360

22

C

11 без
11.05,
11.06 и
11.07

Производство на напитки

748

582

499

310

310

310

310

394

310

23

C

11.05 и
11.06

Производство на пиво и малц

780

670

581

433

407

310

480

460

418

24

C

11.07

Производство на безалкохолни
н а п и т к и , м и нера л н и и д ру г и
бутилирани води

900

760

690

485

335

310

450

465

360

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

890

867

608

479

391

310

412

479

321

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

850

580

555

445

330

310

365

360

330

27

C

14 без
14.3

Производство на облекло

805

598

575

437

368

345

397

385

360

28

C

14,3

Производство на други трикотажни изделия

885

632

575

506

385

335

397

397

385

29

C

15

Обработка на кожи; производство
на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм

780

530

515

425

315

310

330

320

310

16

Производство на дървен материал
и изделия от дървен материал и
корк, без мебели; производство
на изделия от слама и материали
за плетене

505

395

365

310

310

310

310

310

310

30

C
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

Производство на хартия, картон и
изделия от хартия и картон

760

560

500

360

310

310

450

370

310

434

391

369

321

321

310

348

321

321

32

C, J

18, 58
и 59

Печат на дей но с т и въ зп р оиз веждане на записани носители;
Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни
п реда ва ни я, зву коза писва не и
издаване на музика

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1518

1128

890

651

760

310

825

833

479

34

C

20

Производство на химични продукти

749

585

428

343

315

310

421

407

315

35

C

21

Производс т во на лек арс т вен и
вещества и продукти

749

585

428

343

315

310

421

407

315

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

529

371

350

328

315

310

371

328

315

37

C

23

Производство на изделия от други
неметални минерални суровини

624

491

446

387

349

310

491

450

354

38

C

24 без
24.5

Производство на основни метали

750

520

490

330

310

310

450

450

310

39

C

24.5

Леене на метали

710

480

460

315

310

310

390

420

310

40

C

25 без
25.4

Производство на метални изделия,
без машини и оборудване

650

440

420

315

310

310

370

370

310

41

C

26

Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти

660

550

470

330

310

310

430

430

310

42

C

27

Производство на електрически
съоръжения

650

540

470

330

310

310

430

430

310

43

C

28 без
28.11;
25.4

Производство на машини и обору д ва не с о бщо и с пец и а л но
предназначение; Производство на
въоръжение и боеприпаси

790

500

450

330

310

310

450

440

310

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

890

580

580

470

310

310

490

490

310

45

C

29, 30

Производс т во на а вт омоби л и,
ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства,
без автомобили

890

570

520

330

310

310

520

430

310

46

C

Производство на мебели

500

395

330

310

310

310

310

310

310

C

Производство, некласифицирано
32 без
другаде; Ремонт и инсталиране
32.5, 33
на машини и оборудване

608

412

391

321

321

310

332

348

321

48

C

32.5

Производство на медицински и
зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически
лаборатории)

800

600

350

350

350

310

400

450

310

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

930

730

690

400

350

310

580

550

350

50

D

35.2;
49.5

Производство и разпределение на
газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1258

867

825

500

434

310

603

664

434

51

D

35.3

Производство и разпределение на
топлинна енергия

820

625

595

370

345

310

445

495

345

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане
и пречистване на отпадъчни води

660

600

540

390

360

310

450

390

330

53

E

38 без
38.12 и
38.22;
39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;
Възстановяване и други услуги по
управление на отпадъци

716

434

421

321

321

310

381

348

321

54

E

38.12 и
38.22

Събиране на опасни отпадъци;
Обработване и обезвреждане на
опасни отпадъци

945

780

700

550

525

310

590

550

535

F

41, 42
без
42.11 и
42.22,
43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

720

590

560

350

310

330

530

530

310

47

55

31
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С Т Р. 1 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти

800

630

575

400

310

330

575

575

310

57

F

42.22

Строителство на преносни и разп редел и т ел н и елек т ри ческ и и
далекосъобщителни мрежи

650

525

495

345

330

310

365

420

330

G

45, 46,
47 без
46.46,
47.73,
47.74

Търг ови я на ед ро и д ребно с
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт;
Търговия на едро, без търговията
с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети

1000

880

770

550

460

380

510

490

410

G

46.46,
47.73,
47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и
апаратура; Търговия на дребно с
лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с
медицински и ортопедични стоки

794

504

421

332

321

310

321

393

332

I

55, 56,
79

Хотелиерство; Ресторантьорство;
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности,
свързани с пътувания и резервации

905

780

610

485

430

310

515

510

385

61

H

49.1,
49.2, 52 –
само за
железо
пътен
транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране
на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

780

692

568

364

364

310

400

473

364

62

H

49.3,
49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

727

560

496

331

331

310

414

414

331

63

H

50

Воден транспорт

870

795

679

432

382

310

440

489

382

64

H

51

Въздушен транспорт

906

832

679

422

432

310

440

489

382

876

821

660

403

403

310

466

403

403

58

59

60

65

H

66

H

52, без
железо- Складиране на товари и спомагапътен телни дейности в транспорта (без
транс- железопътен транспорт)
порт
53

Пощенски и куриерски дейности

435

420

370

325

310

310

335

325

310

803

703

603

462

462

310

504

504

401

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност;
Далекосъобщения

68

K

64, 65,
66

Финансови и заст ра хователни
дейности

1367

867

651

479

348

310

391

500

321

69

J, L,
M, N

62, 63,
68, 69,
70, 71,
73, 74,
77, 78,
81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални
дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни
дейности

867

564

455

321

321

310

348

369

321

70

N

80

Дейности по охрана и разследване

730

510

420

310

310

310

330

330

310

580

416

371

348

321

310

323

323

321

71

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

72

O

84

Държавно управление

428

321

321

321

321

310

321

321

321

73

P

85

Образование

590

496

416

321

321

310

321

321

321

Q

Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска
86 без сестра, акушерка, рехабилитатор,
86.1, 75 фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

900

575

370

330

310

400

340

340

310

75

Q

86,1

Дейност на болници (без началникклиника/отделение, медицинска
сестра, акушерка, рехабилитатор,
фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите)

1150

850

560

450

360

420

430

430

310

76

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без
настаняване

328

321

321

321

321

310

321

321

321

74

С Т Р. 2 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Култура, спорт и развлечения

567

391

321

321

321

310

341

321

321

77

R

90, 91,
92, 93
без
93.12

78

S, T

95, 96,
97

Ремонт на компютърна техника,
на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности
на домакинства като работодатели

446

364

321

317

310

310

364

321

310

79

S, U

94 без
94.91,
99

Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в
Българската православна църква);
Дейност и на екстери ториа лни
организации и служби

771

542

401

321

321

310

371

332

321

80

R

93,12

395

375

370

390

410

330

789

508

81

Дейност на спортни клубове
Централен кооперативен съюз

600

550

480

82

Q

86 без
86.1

Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска
сестра, акушерка, рехабилитатор,
фелдшер и лаборант)

600

460

380

83

Q

86,1

Дейност на болници (само за
началник-клиника/отделение)

950

84

Q

86,1

Дейност на болници (само за
медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

660

610

600

85

S

94.91

Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в
Българската православна църква)

321

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията
на трудовия договор работят при непълно работно
време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време,
съответно на пълния брой на работните дни през
месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази
и кооперациите на хората с увреждания съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания,
се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети
лица по трудови правоотношения. Определянето
на групата професии се извършва по структурата
на Националната класификация на професиите
и длъжностите – приложение № 2 към Заповед
№ РД-01-931 на министъра на труда и социалната
политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече
икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са
заети най-голям брой лица, работещи по трудово
правоотношение. В този случай при определянето є
не се вземат предвид работниците и служителите,
които са общофункционално свързани с всички
дейности на осигурителя. При равен брой работещи
по трудови правоотношения в отделните дейности
основната икономическа дейност на осигурителя
се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните
предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

Приложение № 2
към чл. 13
Диференцирани осигурителни вноски за фонд
„ТЗПБ“ 2013
код
КИД
2008
1
05
07
09
13

16

24
30
33
38
39
42

Наименование на икономическа дейност КИД 2008
2
Добив на въглища
Добив на метални руди
Спомагателни дейности в добива
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели;
производство на изделия от
слама и материали за плетене
Производство на основни метали
Пр оизводс т во на п р евозн и
средства, без автомобили
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги
по управление на отпадъци
Строителство на съоръжения

Осигурителна
вноска
(%)
3
1,1
1,1
1,1
1,1

1,1

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

БРОЙ 99
1
50
08
17
20
22
23
25
35
41
43
49
01
02
10
11
12
19
21
27
28
31
32
36
52
53
61
79
81
84
96

ДЪРЖАВЕН

2
Воден транспорт
Добив на неметални материали
и суровини
Производство на хартия, картон
и изделия от хартия и картон
Производство на химични продукти
Производство на изделия от
каучук и пластмаси
Производство на изделия от
други неметални минерални
суровини
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Строителство на сгради
Специализирани строителни
дейности
Сухопътен транспорт
Рас т ен иевъдс т во, ж и во т но въдство и лов; спомагателни
дейности
Горско стопанство
Производство на хранителни
продукти
Производство на напитки
Производство на тютюневи
изделия
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на лекарствени
вещества и продукти
Производство на електрически
съоръжения
Производство на машини и
оборудване, с общо и специално
предназначение
Производство на мебели
Производство, некласифицирано другаде
Събиране, пречистване и доставяне на води
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски дейности
Далекосъобщения
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания
и резервации
Дейности по обслужване на
сгради и озеленяване
Държавно управление
Други персонални услуги

3
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9

ВЕСТНИК
1
15
18
29
37
46

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

51
68
72
74
77
78

0,9

80

0,7

82

0,7

86

0,7

87

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

88
90
93
99
03
06
14
26

0,7

45

0,7

47

0,7

55
56
58

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

59
60
62
63

2
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия
от обработени кожи без косъм
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Въздушен транспорт
Операции с недвижими имоти
Научноизследователска и развойна дейност
Други професионални дейности
Даване под наем и оперативен
лизинг
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Дейности по охрана и разследване
Административни офис дейности
и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с настаняване
Социална работа без настаняване
Артистична и творческа дейност
Спортни и дру ги дейности,
свързани с развлечения и отдих
Дейности на екстериториални
организации и служби
Рибно стопанство
Добив на нефт и природен газ
Производство на облекло
Производство на компютърна
и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти
Търговия на едро и дребно с
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност
Дейности в областта на информационните технологии
Информационни услуги

С Т Р. 2 1
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

С Т Р. 2 2
1
64
65
66
69
70
71
73
75
85
91
92
94
95
97

98

ДЪРЖАВЕН

2
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Застраховане, презастраховане
и доп ъ лни т елно пенсионно
осигуряване
Спомагателни дейности във
финансовите услуги и застраховането
Ю ри д и че ск и и сче т овод н и
дейности
Дейност на централни офиси;
консултантски дейности в областта на управлението
Архитект у рни и ин женерни
дейности; технически изпитвания и анализи
Рекламна дейност и проучване
на пазари
Ветеринарномедицинска дейност
Образование
Други дейности в областта на
културата
Организиране на хазартни игри
Дейности на организации с
нестопанска цел
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
Дейности на домакинства като
работодатели на домашен персонал
Недиференцирани дейности на
домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено
потребление

1
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ
Вноски от работодатели за работници и служители
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания
за персонала
Осигурителни вноски от работодатели
Издръжка

БРОЙ 99

3

1

0,4

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 945,1

0,4

– Плащания от фонд „ГВРС“ на
гарантирани вземания на работници и служители от предприятия в
несъстоятелност

1 773,2

0,4

– Издръжка – разходи за дейността,
извършени по чл. 13 ЗГВРСНР

2

171,9

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ
0,4

РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (І. – ІІ. + ІІІ.)

9 104,4

0,4

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

0,4

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни
предприятия – нето (+/-)

-20 367,9

0,4

Депозити и средства по сметки – нето
(+/-)

11 263,5

0,4

Депозити и сметки от предходния
период (+) (§§ 96-01 – 96-03)

19 266,2

Депозити и сметки в края на периода
(-) (§§ 96-07 – 96-09)

-8 002,7

0,4
0,4

-9 104,4

11164

0,4

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

0,4
0,4

УКАЗ № 411
0,4

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

0,4

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Глоджево, община Ветово, област
Русе, на 7 април 2013 г.
Издаден в София на 30 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 4
ПЛАН-СМЕТКА
на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2013 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

ВЕСТНИК

СУМА
(хил. лв.)
2
11 463,3
0,0
11 300,0
163,3
2 358,9
25,4
29,2
328,9
30,3

11132

УКАЗ № 412
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Пелишат, община Плевен, област
Плевен, на 7 април 2013 г.
Издаден в София на 30 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11133

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 413
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Меглена Иванова ПлугчиеваАлександрова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Конфедерация Швейцария, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Княжество Лихтенщайн със седалище в Берн.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет от Народното събрание
на 29 ноември 2012 г.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Приветствам стремежа на народните представители да създадат нови законови мерки
за подобряване на инвестиционния климат
в Република България. За насърчаване на
инвестициите е от особена важност подобряването на бизнес средата по начин, който да
гарантира предвидимост и устойчивост на
отношенията. Тези условия не се постигат с
едно-единствено действие. Необходимо е да
проведем цялостна административна реформа,
която да създаде отговорна, знаеща и можеща
администрация. Да премахнем бюрократичните спънки пред предприемачеството и да
намалим административната тежест. Важен
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стимул за предприемачите, които решават да
инвестират в България, е и състоянието на
съдебната ни система и гаранциите, които
държавата им предоставя за защита на правата
и законните им интереси. Това са области,
в които нашата страна следва да продължи
реформи те, п ри давайк и им п риори т ет но
значение. Всичко това изгражда образа на
страната ни като място, в което има смисъл
да се инвестира. Законът за насърчаване на
инвестициите има за цел да добави към тези
обстоятелства и конкретни мерки и облекчения, които държавата предоставя, за да
привлече все повече инвеститори.
Сега, когато България и светът са в криза, трябва да се борим за всеки инвеститор.
Уверен съм, че насърчаването на инвестициите е приоритет, по който има национален
консенсус. В приети я закон съществу ват
разпоредби, които одобрявам и приветствам:
въвеждането на стимули, насочени към създаване и поддържане на заетост в икономически необлагодетелстваните региони и във
високотехнологични дейности; създаването
на възможност за насърчаване от местните
власти на инвестициите с общинско значение.
Изключителното значение на този процес за
развитието на България ми дава основание да
ви обърна внимание върху някои от приетите
законови текстове, които считам, че не съответстват напълно на цялостната концепция
на закона – да се повиши инвестиционната
активност в страната в условията на криза.
По отношение на § 24 на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване
на инвестициите
Една от областите, в които държавата
трябва да положи повече усилия, за да насърчи
инвестициите, е интелектуалната собственост.
И в този сектор благоприятната среда изисква
предвидимост и стабилност. Важно е всички
условия, при които държавата ще подкрепя
този вид инвестиции, да са уредени в закон.
Разпоредбата на чл. 27 от Закона за насърчаване на инвестициите няма ясно нормативно
съдържание. Липсата на условия и мерки за
насърчаване на този вид инвестиции на практика води до несигурност в правния мир. Още
повече, че с ал. 2 на същия текст изрично е
изключено прилагането на глави трета и четвърта от Закона, уреждащи конкретни мерки
за насърчаване на инвестициите. Предполагам,
че това изключване е породено от стремежа да
се създадат специфични мерки за тези инвестиции. Следва да се отчита, че немалка част от
възможните мерки са такива, които изискват
законова уредба – формите на държавна помощ,
възможностите за данъчни облекчения. Това
ще бъде в унисон с усилията на държавата
за осигуряване на прозрачна и предвидима
бизнес среда и стимулиране на значимите за
икономиката и обществото сектори.
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На следващо място държавната подкрепа
на инвестициите в този сектор трябва да
отговаря и на някои допълнителни условия.
Законът следва да гарантира по недвусмислен начин, че предвидените стимули няма
да окажат неблагоприятно въздействие върху
държавния бюджет. Това е още едно допълнително основание да считам, че е особено
важно тези отношения да бъдат уредени със
закон. Многообразието на обектите на интелектуална собственост и на възможностите за
инвестиции в тази сфера изисква допълнителен
анализ. Нужна е ясна визия как държавната
подкрепа ще се съчетае с необходимостта от
стимулиране на българската култура.
Насърчителните мерки следва да отговарят
на нормите за държавни помощи, предвидени
в чл. 107 и следващите от Договора за функциониране на ЕС. По силата на принципите
на съюзното право този Договор е действащо
право във всяка държава член и има приоритет
над вътрешното законодателство в случай на
противоречие.
Като страна – член на ЕС, България трябва да се съобрази и с политиките на съюза
за насърчаване създаването на европейски
произведения и със стандартите за европейските и за други филми. Страните – членки
на ЕС, използват публични ресурси, за да
привлекат филмови продукции на своя територия. Добре е за България да привлича такива
продукции, които оказват положителен ефект
върху националния аудио-визуален сектор, с
използването на създадената инфраструктура
и български екипи, поддържането и подобряването на потенциала на човешкия ресурс и
техника. Общата европейска политика изисква
и да бъдат създадени допълнителни гаранции
конкуренцията в този сектор да се осъществява
по-скоро въз основа на качеството и цената,
а не на държавните субсидии.
По отношение на § 32, т. 2, буква „а“, подбуква „вв“ на Закона за изменение и допълнение
на Закона за насърчаване на инвестициите
С § 32, т. 2, буква „а“, „вв“ от Закона за
изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се създава т. 16 в
чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България. Считам, че този нов текст
не допринася за постигането на основната
цел на закона – да се насърчат инвестициите.
С него се въвеждат необосновано завишени
изисквания за предоставяне на разрешение
за постоянно пребиваване на територията на
България – лицата да са „внесли в капитала
на българско търговско дружество не по-малко от 4 милиона лева като съдружници или
акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от капитала на
дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на нови
дълготрайни материални и нематериални
активи в размер не по-малък от 4 милиона
лева и са разкрити най-малко 50 работни
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места за български граждани, поддържани
за срока на пребиваването, удостоверено от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“. Новите условия създават
допълнителна пречка пред чуждестранните
инвеститори. Анализът на подобни разпоредби
в страните – членки на ЕС, показва, че те са
несравнимо по-облекчени по отношение на
изисквания, при които се получава право на
пребиваване срещу инвестиция.
Нещо повече, световната практика е направила от регламентите за пребиваване (продължително или постоянно) силно ефективен
инструмент за стимулиране на инвестициите
в по-бедни райони и такива с по-висока безработица. В България са трите най-бедни
региона в Европейския съюз и аз съм убеден,
че законът може да ни осигури част от механизмите да променим този факт.
Стопанската реалност днес обосновава
острата нужда от спешна реализация на адекватна политика за създаване на благоприятна
среда за инвестиции. В тази среда простото
премахване на съществуващи пречки не е
достатъчно. Необходимо е създаването на условия, осигуряващи лесна, устойчива и бърза
възможност за правене на бизнес в България.
Това е минималната задължителна предпоставка, която държавата трябва да обезпечи,
за да мотивира чуждестранните инвеститори
да я предпочетат. Считам, че тази цел не се
постига с промените в Закона за чужденците
в Република България.
Новото изискване на чл. 25, ал. 1, т. 16 е и
във вътрешно противоречие с някои от останалите текстове на закона. Като пример може да
се посочи фактът, че, от една страна, законът
предвижда възможност да се даде разрешение
за постоянно пребиваване при вложени 1 милион лева в българска кредитна институция
по договор за доверително управление, а за
реална инвестиция, изискваща и извършване
на редица правни и фактически действия, се
изискват 4 милиона лева и 50 работни места.
Целта на закона следва да се постига
при спазване на останалите предпоставки
на закона. Неправилно е необходимостта от
насърчаване на всеки един, който иска да
прави бизнес и да създава работни места в
България, да се противопоставя по какъвто
и да е начин на националната сигурност. Не
приемам тезата, че е възможно насърчаването на инвестициите да стане за сметка на
какъвто и да е компромис с националната
сигурност. Законът за чужденците в Република България предвижда достатъчно гаранции
за националната сигурност и за сигурността
на Европейския съюз. Анализът на закона
показва, че разрешението за пребиваване на
територията на страната, без значение за какъв
срок е, винаги се предоставя след отчитане
на становището на органите, компетентни
да защитят националната сигурност. Законът
предвижда достатъчно възможности както да
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бъде отнето правото на пребиваване, така и да
бъдат наложени принудителни административни мерки на този чужденец, който по някакъв
начин застрашава сигурността на страната
(принудително отвеждане до границата на
Република България, експулсиране, забрана
за влизане и забрана за напускане на територията). Това са законовите механизми, които
целят гарантиране на сигурността, и тяхното
приложение не зависи нито от срока на пребиваване, нито от размера на инвестицията
като условие да се разреши пребиваването.
С оглед на това мисля, че създаването на
допълнителни изисквания и завишаването на
критериите пред инвеститорите за получаване
на разрешение за постоянно пребиваване не
кореспондират с интересите на страната и с
обявените приоритети в тази област.
По отношение на § 34 на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване
на инвестициите
С § 34 се правят промени в Закона за
българското гражданство, като се създава
нов член 14а. В него се предвиждат предпоставки, при наличието на които лице, което
не е български гражданин и отговаря на условията на чл. 12, т. 1 и т. 3 от същия закон,
може да придобие българско гражданство по
натурализация.
По отношение на българското гражданство
подходът следва да бъде различен, доколкото
институтът на гражданството по своята природа е коренно различен от правото на пребиваване. Нещо повече, съвременното схващане
за правата на чужденците, което е отразено
в чл. 19, ал. 3 и чл. 26, ал. 2 от българската
Конституция и в цялото ни законодателство,
на практика доближава много двете категории – гражданин на държавата и чужденец с
право на постоянно пребиваване. Единствените
разлики в двата статуса са в правото да се
заемат определени публични длъжности и в
част от политическите права, които остават
резервирани за български граждани. Тези
минимални различия водят до извода, че по
отношение на възможността да се инвестира
в България статусът на постоянно пребиваващ
в страната осигурява необходимите условия,
права и гаранции. Няма пряка връзка на
някое от субективните права, присъщи само
за гражданите на Република България, и
възможността да се прави успешен бизнес в
страната. По тази причина считам, че само по
себе си гражданството не може да допринесе
за насърчаване на инвестициите, за разлика от
предоставянето на възможност за пребиваване.
Важно е, когато се урежда правната възможност за придобиване на гражданство по
натурализация, да се отчита неговата същност
като политическа и правна връзка на лицето
с държавата. Тази връзка има траен и устойчив характер и от нея произтичат посочените
специфични права и задължения, свързани с
института на гражданството. Преценката за
това, дали да се даде гражданство, или не,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

не може да почива на финансови аргументи.
Извършването на инвестиция не предполага
само по себе си създадена трайна политическа
и правна връзка между лицето и държавата.
Законът за българското гражданство в своя
чл. 12 предоставя общите условия, при наличието на които едно лице може да придобие
българско гражданство по натурализация.
Възможно е да бъде предвиден и по-облекчен
режим, по който българско гражданство да
придобиват лица, инвестирали в страната,
но като се държи сметка за сложната природа на гражданството и на връзките, които
този институт създава. Придобиването на
граж данство по нату рализация следва да
предоставя възможност да се прецени всеки
случай конкретно, и то от гледна точка на
ефекта върху българското общество, без това
да е свързано единствено с количествени показатели. Водещи тук са заслугите на лицето
към Република България и интересът, който
държавата има от това да създаде посредством
натурализацията политическата и правната
връзка държава – гражданин.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Предвид изложените по-горе мотиви, воден
от желанието да съумеем да привлечем инвестиции и от убедеността си за изключителното им значение за страната и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, връщам за ново обсъждане в
Народното събрание разпоредбите на § 24,
§ 32, т. 2, буква „а“, подбуква „вв“ и § 34 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за насърчаване на инвестициите.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
11318

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни кредити за 2012 г. по бюджета на Министерството на правосъдието в размер до
7 200 000 лв. за покупка на недвижим имот в
полза на държавата за нуждите на Агенцията
по вписванията.
Чл. 2. Средствата да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2012 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити и предоставяне на допълнителна
субсидия за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 1,5 млн. лв. по бюджета на
Националната разузнавателна служба за изплащане на дължими обезщетения при освобождаване
от военна служба съгласно чл. 227 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, както и за неотложни текущи и капиталови
разходи за осигуряване дейността на службата.
Чл. 2. Министърът на финансите да предостави
допълнителна субсидия на Българската национална телевизия в размер 7,8 млн. лв. за погасяване
на задължения във връзка с разпространението
на телевизионна програма.
Чл. 3. (1) Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят
за сметка на икономии на разходи и трансфери
по републиканския бюджет за 2012 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
(2) Министърът на финансите по предложение
на съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити да извърши налагащите се
от чл. 1 и 2 промени по съответните бюджети
за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
директора на Националната разузнавателна
служба и на генералния директор на Българската национална телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11301
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 86 на Министерския съвет от 2012 г. за
предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 41, 44, 61, 68, 79 и 87 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „113 000“ се
заменя със „128 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А. „Програма/обекти“:
а) на ред 5 числото „14 239 372“ се заменя
с „19 239 372“;
б) ред 5.2 се изменя така:
„5.2. Лот 5 – Път I-7 Силистра –
Шумен от км 1+773 до
км 56+832 и от км 56+832 до
км 108+540
4 443 678“;
в) редове 5.3 и 5.4 се изменят така:
„5.3. Лот 8А – Път I-7 –
Пътно кръстовище с Път I-6 –
Ямбол от км 232+746 до
км 265+190		
2 428 402
5.4. Лот 3 Път III-554 Нова Загора –Симеоновград, участък 1: от км 0+000 до км
19+540, и участък 2:
от км 47+450 до км 73+848
5 324 560“;
г) на ред 7 числото „16 219 741“ се заменя
с „26 219 741“;
д) създава се ред 7.5:
„7.5. Изграждане на укрепителна система за преодоляване
на активирано свлачище на
републикански път І-1 (Е79)
„Видин – София – Кулата“
в участъка от км 315+300 до
км 315+600 и автомагистрала
„Струма“ Лот 1 в участъка от
км 314+360 до км 314+490
10 000 000“;
е) на ред „Общо“ числото „113 000 000“ се
заменя със „128 000 000“.
2. В Раздел Б. „Обекти и дейности за финансиране при освобождаване на средства
от раздел А“:
а) на ред 16 числото „2 500 000“ се заменя
с „3 605 000“;
б) на ред „Общо“ числото „113 638 731“ се
заменя със „114 743 731“;
в) на ред „Всичко А+Б“ числото „226 638 731“
се заменя с „242 743 731“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11319
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 99 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне
на допълнителни средства по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 41
от 2012 г.; изм., бр. 82 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „4 520 000“ се
заменя с „1 251 831“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 6 на Министерския съвет от 2007 г. за
създаване на Единен информационен портал
за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
(обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93
от 2009 г., бр. 31 от 2010 г. и бр. 54 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информация в портала се въвежда и
от лица, определени със заповед на министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се създава изречение
второ:
„За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 заповедта се издава от министъра по управление
на средствата от Европейския съюз.“
§ 3. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „министъра на финансите“ се заменят
с „министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11321
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя допълнителни средства
по бюджета на Министерството на земеделието
и храните в размер 7 000 000 лв. за осигуряване изпълнението на мерките по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2012 г. на Българската агенция по
безопасност на храните.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаляване на трансфера от
републиканския бюджет за Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11322

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 367 на
Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 30, 45, 52, 61, 71, 72,
80, 82 и 94 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персона л) на първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г.“ на ред 14 се
правят следните изменения:
1. В колона 11 числото „8 683 768“ се заменя с „9 534 158“.
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2. В колона 12 числото „8 683 790“ се заменя с „9 534 162“.
3. В колона 13 числото „104 205 436“ се
заменя със „105 906 180“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11323

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за отменяне на Правилника за прилагане на
Закона за контрол над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с
Постановление № 169 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г.,
бр. 24 и 111 от 2003 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 15,
78 и 96 от 2005 г., бр. 66 и 68 от 2006 г., бр. 16
и 32 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г. и бр. 37, 77
и 101 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за контрол над
взривните вещества, огнестрелните оръжия и
боеприпасите, приет с Постановление № 169
на Министерския съвет от 1999 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53,
63 и 68 от 2011 г. и бр. 36, 54 и 92 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На кадетите, завършили сержантски
(старшински) професионален колеж, се присвоява първо сержантско звание „младши сержант“ („старшина II степен“) и те се назначават
на сержантска длъжност в съответствие със
сключеното допълнително споразумение.“;
б) алинея 3 се изменя така:
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„(3) На войниците (матросите), завършили
курс за придобиване на сержантско звание във
висше военно училище, в сержантски (старшински) професионален колеж или в учебен
център, се присвоява първо сержантско звание
„младши сержант“ („старшина II степен“) и
те се назначават на сержантска длъжност в
съответствие със сключеното допълнително
споразумение.“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Военнослужещите по ал. 3 могат да
бъдат повишени във военно звание „сержант“
(„старшина I степен“) след завършване на
курс за придобиване на сержантско звание
във висше военно училище, в сержантски
(старшински) професионален колеж или в
учебен център.
(5) Военнослужещите по ал. 4 могат да
бъдат повишени в сержантско звание „старши сержант“ („главен старшина“) или в сержантско звание „старшина“ („мичман“) след
придобиване на четвърта степен на професионална квалификация или завършен курс
за съответното военно звание в сержантски
(старшински) професионален колеж.“
2. В чл. 52, ал. 1 след думите „чл. 32, т. 1“
се добавя „и т. 4, буква „б“.
3. В чл. 58, ал. 4 думите „ал. 2, т. 2, буква
„б“, се определят военнослужещи, притежаващи военно звание, равно на военното звание,
за което се извършва изборът“ се заменят с
„ал. 3, т. 2, буква „б“, се определят военнослужещи, притежаващи младши офицерски
военни звания или военно звание „майор“/
„капитан III ранг“.
4. В чл. 73, ал. 8 след думите „ръководителят на съответната структура“ се добавя
„или оправомощено от тях длъжностно лице“.
5. В чл. 111, ал. 2 думите „38-годишна“ се
заменят с „40-годишна“ и думите „43-годишна“ – с „45-годишна“.
6. В чл. 116 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Войниците (матросите) и сержантите
могат да се обучават в курс за придобиване на
сержантско звание във висше военно училище,
в сержантски (старшински) професионален
колеж или в учебен център по подаден рапорт
и след предложение на преките командири
(началници).
(3) Сержантите могат да се обучават за
придобиване на четвърта степен на професионална квалификация или курс за съответното
военно звание в сержантски (старшински)
професионален колеж по подаден рапорт и
след предложение на преките командири
(началници).“
7. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 3 и 5 думите „2013 г.“ се заменят с
„2015 г.“;
б) в § 7 думите „младши сержант“/„старшина ІІ степен“ или „сержант“/„старшина І
степен“ се заменят със „старши сержант“/
„главен старшина“ ІІ или ІІІ степен“;

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

в) в § 8 думите „младши сержантски военни
звания“ се заменят с „военно звание „старши
сержант“/„главен старшина“ ІІ или ІІІ степен“;
г) в § 9:
аа) в основния текст думите „2013 г.“ се
заменят с „2015 г.“;
бб) точки 1 и 2 се отменят.
§ 2. В § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2011 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думите „младши сержант“ се
заменят със „старши сержант“/„главен старшина“ ІІ или ІІІ степен“.
2. В ал. 2 думите „се повишават във“ се
заменят с „им се присвоява“.
§ 3. В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2011 г. и бр. 36 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А“, в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създават редове 6 – 8:
„
6. Изпълнител

1333 2006

п1, п2, п3, п4

7. Инструктор

1333 3007

п5

8.

Технически съ1333 3008
трудник

п1, п2, п3, п4

“
б) раздел „СЕРЖ А НТ (С ТА РШИН А І
СТЕПЕН)“ с редове 1 – 4 се отменя;
в) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 3 се отменя.
2. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А1“, в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН
СТАРШИНА)“ се създават редове 10 – 14:
„
10. Изпълнител

2333 2010

п1, п2, п3, п4

11. Инструктор

2333 3011

п5

Командир на от12. деление (разчет, 2332 3012
екипаж)

п1, п2, п3, п4

Оркестрант III
13.
2333 2013
група

п6

14.

Технически съ2333 3014
трудник
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в) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 4 се отменя.
3. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А2“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
аа) в раздел „М А ЙОР (К А ПИТА Н IІІ
РАНГ)“ на редове 32 и 33, в колона 2 думите
„във ВВУ“ се заличават;
бб) в раздел „К АПИТАН (К АПИТАНЛЕЙТЕНАНТ)“:
ааа) на ред 16, колона 3 кодът „3123 4016“
се заменя с „3121 4016“;
ббб) създава се ред 44:
„
44. Специалист по... 3124 4044

“
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“ се правят следните изменения
и допълнения:
аа) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
ааа) на ред 5, колона 3 кодът „3332 4005“
се заменя с „3331 4005“;
ббб) на ред 8, колона 3 кодът „3332 4008“
се заменя с „3331 4008“;
ввв) на ред 9, колона 3 кодът „3332 4009“
се заменя с „3331 4009“;
ггг) на ред 10, колона 3 кодът „3332 4010“
се заменя с „3331 4010“;
ддд) на ред 11, колона 3 кодът „3332 4011“
се заменя с „3331 4011“;
еее) създават се редове 33 – 45:
„
33. Готвач
3333 3033
34. Завеждащ кабинет
3333 2034
За веж да щ с т релби ще 3333 3035
35. (ск лад, кабинети, полигон)
3333 2036
36. Изпълнител
37. Инструктор
Инст ру к тор – специалист в професионален
38.
сержантски (старшински) колеж
Командир на отделение
39.
(разчет, екипаж)
40. Майстор по ...
41. Оркестрант I група
42. Оркестрант III група
43. Техник по ...
44. Технически сътрудник

п1, п2, п3, п4

“
б) раздел „СЕРЖ А НТ (С ТА РШИН А І
СТЕПЕН)“ с редове 1 – 4 се отменя;

С Т Р. 2 9

45. Шофьор

п2
п6
п2, п3,
п4

3333 3037

п1, п2,
п3, п4
п5

3333 3038

п5

3332 3039

п1,
п3,
п3,
п6
п6
п3
п1,
п3,
п3

3333
3331
3333
3333
3333

3040
2041
2042
3043
3044

3333 2045

п2,
п4
п6

п2,
п4

“
бб) раздел „СЕРЖ АНТ (СТАРШИНА І
СТЕПЕН)“ с редове 1 – 10 се отменя;
вв) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 3 се отменя.
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4. В раздел ІV „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„Б“, в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създават редове 5 – 7:
„
5.

Административен
4333 3005
изпълнител

п2, п3, п4

6.

Специалист по ... 4333 3006

п2, п3, п4, п6

Други длъжности 4333 3007

п1, п2, п3, п4,
п6

7.

“
б) раздел „СЕРЖ А НТ (С ТА РШИН А І
СТЕПЕН)“ с редове 1 – 3 се отменя.
5. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“,
раздел „К А ПИТА Н (К А ПИТА Н-ЛЕЙТЕНАНТ)“, на ред 253, колона 2 думите „Началник
на школа за водолази, инструктор“ се заменят
с „Началник на: школа за водолази (център
за водолазна подготовка), инструктор“;
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
аа) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
ааа) на ред 40, колона 2 думите „Началник
на стационарна светотехническа система за
нощно кацане“ се заменят с „Началник на
светотехническа система“;
ббб) на ред 49, колона 3 кодът „7332 3049“
се заменя със „7331 3049“;
ввв) на ред 52, колона 2 думите „Санитарен
инструктор“ се заменят със „Старши санитарен инструктор“;
ггг) на ред 67, колона 2 след думите „Старши електротехник“ се добавя „в ...“;
ддд) ред 79 се отменя;
еее) на ред 93, колона 2 след думите „Старши специалист“ се добавя „І степен“;
жжж) на редове 94 и 95, колона 2 след думите
„Старши специалист“ се добавя „ІІ степен“;
ззз) създават се редове 106 – 243:
„
106. Авиомеханик

ВЕСТНИК
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117. Водопроводчик

7333 3117

п3

118. ВЧ механик

7333 3118

п3

119. ВЧ техник

7333 3119

п3

120. Готвач

7333 3120

п2

121. Дежурен (по ...)

7333 3121

п3, п4

122. Диспечер

7333 3122

п3, п4

123. Диспечер на възд у шното дви же- 7333 3123
ние

п3

124. Домакин – снаб7333 3124
дител

п2

125. Експедитор

п3, п4

7333 3125

126. Е лек т р ож ен ис т,
електро- и газо- 7333 3126
заварчик

п3

127. Електромеханик

7333 3127

п3

128. Електромеханик7333 3128
дизелист

п3

129. Електротехник

7333 3129

п3

130. Жироскопист-ав7333 3130
топилотчик

п3

131. Завеждащ: музей,
ст релбище, цент ър, хранилище, 7333 3131
ск ла д , б ензи но 
станция

п2, п3, п4,
п6

132. Завеждащ на регистратура във: рота,
ВГЦ, Стационарна
КИС, Главен раз- 7333 3132
че т но -и нф о рм ационен център –
СВ

п3, п4

133. Завеж дащ ск лад
в бригада „Логис- 7332 3133
тика“

п2, п3, п4,
п6

134. Заместник-начал
ник на: СКВ, гру- 7333 3134
па

п3

135. Изпитател

п3

7333 3106

п3

107. А в т о е лек т р оме 7333 3107
ханик

п3

108. Автокранист

7333 3108

п3

109. Автомеханик

7333 3109

п3

п3, п6

110. Автомобилен май7333 3110
стор

136. И н с п е к т о р п о
противопожарна 7333 3136
охрана

п3

137. Инструктор

п5

111. Административен
7333 3111
изпълнител

п4

138. Инструктор по ... 7333 3138

п3, п6

112. А д м и н и с т р а т о р
7333 3112
на ...

п3, п4

139. Кабелен измери7333 3139
тел

п3

113. Акумулаторист

7333 3113

п3

140. Кабелен майстор 7333 3140

п3

114. Баталер

7333 3114

п2, п3

п3

115. Борд на дома к и7333 3115
ня – стюардеса

141. Кабелен монтаж
7333 3141
ник

п2, п6

142. Кабелен техник

7333 3142

п3

116. Водолаз

п3

143. Касиер

7333 3143

п6

7333 3116

7333 3135

7333 3137
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144. Командир на: отделение, пост, екипаж, башня, танк,
ра зче т, К Щ М ,
б о й н а м а ш и н а , 7332 3144
цен т ър, г ру па,
ра ке т но -п ускова
установка, екип

п1, п2, п3

145. К о м е н д а н т н а
щаба, летателно 7333 3145
поле

п3, п4

146. Лаборант

7333 3146

п3, п6

147. Майстор по ...

7333 3147

п3, п6

148. Машинист

7333 3148

п3

149. Медицинск и ре7333 3149
гистратор

п3, п4

150. Метеонаблюдател 7333 3150

п3, п6

151. Метеоспециалист 7333 3151

п6

152. Механик

7333 3152

п3, п6

153. Механик-водач

7333 3153

п3

154. Мотокарист

7333 3154

п3, п6

155. Моторист

7333 3155

п3

156. Началник на автоматичен радиопе- 7333 3156
ленгатор

п3

ВЕСТНИК
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169. Началник на многоцелеви конди- 7333 3169
ционер

п3

170. Началник на от7332 3170
деление

п3

171. Началник на пост
7333 3171
в ...

п3

172. Началник на ППО 7332 3172

п3

173. Началник на приводна радиостан- 7333 3173
ция

п3

174. Началник на радио
7332 3174
маяк (светомаяк)

п3

175. Началник на ра7333 3175
диопеленгатор

п3

176. Началник на ради7333 3176
оприемна машина

п3

177. Началник на радиорелейна стан7333 3177
ция (без подчинен
състав)

п1, п3

178. Началник на радиостанци я (без 7333 3178
подчинен състав)

п1, п3

179. Началник на станция (без подчинен 7333 3179
състав)

п1, п3

180. Началник на фелдег ерско -пощен- 7333 3180
ска служба

п3, п4

181. Началник на филтро-вентилацион- 7333 3181
ни установки

п3

182. Началник на съоръжение „Стран- 7333 3182
джа 2“

п3

183. Началник на цен7333 3183
трала

п1, п3

184. Оператор – меха7333 3184
ник

п3

7333 3185

п3

157. Началник на: автомобилна газозарядна станция,
7333 3157
кислородозарядна
(възду хозарядна)
станция

п1, п3

158. Началник на автомобилна прожек- 7333 3158
торна станция

п1, п3

159. Началник на азиму тална навига- 7333 3159
ционна система

п3

160. Началник на акумулаторно-заряд- 7333 3160
на станция

п1, п3

185. Оператор (по,
на ... )

161. Началник на апа7333 3161
ратна в ...

п1, п3

186. О р к е с т р а н т
група

7332 3186

п6

162. Началник на гли7333 3162
саден радиомаяк

п3

187. О р к е с т р а н т I I І
7333 3187
група

п6

163. Началник на гори7333 3163
возарядна станция

п1, п2, п3

188. Оръжеен майстор 7333 3188

п3

164. Началник на: гру7332 3164
па, СКВ

189. Отчетник
п1, п3

7333 3189

п2, п3, п4,
п6

165. Началник на елек7333 3165
тростанция в ...

п3

7333 3190

п2, п3, п4,
п6

166. Началник на зве7333 3166
но

191. Пиротехник

7333 3191

п3, п6

п1, п3

192. Писар

7333 3192

п4

167. Началник на кодово-неонов све- 7333 3167
томаяк

193. Пожарникар

7333 3193

п3, п6

п3

194. Помощник-дежу7333 3194
рен в ...

п3

168. Началник на ла7333 3168
боратория

п3, п6

195. П о м о щ н и к - к о 7333 3195
мендант

п1, п3, п4

190. Охранител

II
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196. Помощник-начал7333 3196
ник на охрана
197. Преводач
7333 3197
198. Приемчик-експе7333 3198
дитор
199. Радио- и радиорелеен оператор
200. Радиомайстор
201. Радиомеханик
202. Радионастройчик
203. Радиооператор
204. Радиоразузнавачпеленгаторчик
205. Радиоразузнавачпреводач
206. Радиорелеен майстор
207. Радиорелеен механик
208. Радиорелеен оператор
209. Радиотелеграфист
210. Разузнавач
211. Регулировчик
212. Рен т генов лаборант
213. С а н и т а р е н и н структор
214. Снабдител
215. Специалист (по ...)
216. С тарш и ( ра д ио разузнавач, разузнавач)
217. С тарш и ар т и лерист на кораб
218. Старши електромеханик на кораб
219. Старши електротехник на кораб
220. Старши компресорист на кораб
221. Старши корабен
електротехник
222. Старши корабен
моторист
223. Старши корабен
радиомеханик
224. Старши оператор
225. Старши писар (батальон)
226. Старши пожарникар на кораб
227. Старши радиометрист – наблюдател

п3
п6
п2, п4

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

228. С тарш и спец иал ис т по коменда н т ско - ох ра н и- 7333 3228
телна дейност

п1, п2, п3,
п4, п5, п6

229. Старши телеме7333 3229
ханик-автоматчик

п3

230. С тарши т рюмен
7333 3230
машинист

п3

231. Старши турбинист 7333 3231

п3

232. С т а р ш и х и д р о 
7333 3232
акустик

п3

233. Старши щурманск и елек т ро т ех- 7333 3233
ник

п3

7333 3199

п3

7333
7333
7333
7333

3200
3201
3202
3203

п3
п3
п3
п3

7333 3204

п3

7333 3205

п3

234. Старшина на гру7333 3234
па мотористи

п3

7333 3206

п3

235. Статистик-прове7333 3235
рител

п3, п6

7333 3207

п3

236. Счетоводител

7333 3236

п6

7333 3208

п3

237. Техник (по, на ... ) 7333 3237

п3

7333 3209
7333 3210
7333 3211

п3
п3
п3

238. Топограф (експе7333 3238
дитор)

п3, п4

239. Фелдегер

п3, п4

7333 3212

п3, п6

7333 3213

п6

7333 3214

п2

7333 3215

п2, п3, п4,
п6

7333 3216

п3

7333 3217

п3

7333 3218

п3

7333 3219

п3

7333 3220

п3

7333 3221

п3

7333 3222

п3

7333 3223

п3

7333 3224

п3

7333 3225

п3, п4

7333 3226

п3

7333 3227

п3

7333 3239

240. Х и м и ч е с к и и н 7333 3240
структор

п3

241. Хладилен майстор 7333 3241

п3

242. Шофьор

7333 3242

п3

7333 3243

п1, п2, п3,
п4, п5, п6

243. Други длъжности

“
бб) раздел „СЕРЖ АНТ (СТАРШИНА І
СТЕПЕН)“ с редове 1 – 96 се отменя;
вв) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 68 се отменя.
6. В забележките:
а) точка IV се изменя така:
„IV. Длъжностите, изискващи:
– военно звание „капитан“ („капитанлейтенант“) – IІ степен, могат да се заемат
и от офицери, притежаващи военно звание
„старши лейтенант“;
– военно звание „капитан“ („капитанлейтенант“) – ІІІ или ІV степен, могат да се
заемат и от офицери, притежаващи военно
звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“;
б) създава се т. ІX:
„ІX. Длъжностите, изискващи:
– военно звание „старши сержант“ („главен
старшина“) – І степен, могат да се заемат и
от сержанти (старшини), притежаващи военно
звание „сержант“ („старшина І степен“);
– военно звание „старши сержант“ („главен
старшина“) – ІІ или ІІІ степен, могат да се заемат и от сержанти (старшини), притежаващи
военно звание „младши сержант“ („старшина
ІІ степен“) и „сержант“ („старшина І степен“).“
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Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата за военния отчет на техниката от националното стопанство, приета с
Постановление № 70 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2006 г. и бр. 60 от 2012 г.), се
отменя.
§ 5. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на разпоредбите на
§ 1, т. 7, букви „б“, „в“ и „г“, § 2, § 3, т. 1, 2,
т. 3, буква „б“, т. 4, т. 5, буква „б“ и т. 6, буква „б“, които влизат в сила от 1 март 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителна субсидия
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителна
субсидия по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2012 г. в размер до
41 665 500 лв. за заплащане на медицински
дейности, лекарствени продукти и медицински
изделия, които през 2011 г. са финансирани
чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии на разходите по репуб
ликанския бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването
да извърши произтичащите от чл. 1 промени
по съответните бюджети по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11326

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджетите на общини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2012 г. в
общ размер до 16 499 300 лв. по бюджетите на
общини за финансиране на инфраструктурни
обекти и за разплащане на просрочени задължения, разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет за сметка на икономии
на разходите по централния бюджет за 2012 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени в
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
13 декември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
Община

Благоевград

Ботевград
Царево

Варна

Предназначение на допълнителните бюджетни
кредити
1. За инфраструктурни
обекти
Подмяна на етернитов
водопровод и канал в
участък от път ІІІ-106,
преминаващ през с. Логодаж, на който ще се
извърши рехабилитация
по Оперативна програма
„Регионално развитие“
Възстановяване на улици
в 9 населени места
Довършителни работи за
обособяване на експозиционна зала в общинския
исторически музей
Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от
бул. „Република“ до бул.
„Ат. Москов“ – Варна

Сума
(в лв.)

до 315 000

до 1 900 000
до 115 000

до 2 500 000

С Т Р. 3 4
Община

Видин

Кула

Шумен
Каспичан
Рила

Симитли
Струмяни
Стражица
Белоградчик
Дупница
Стамболийски
Иваново
Дулово
Силистра
Тутракан
Баните
„Родопи“
Смолян
Симеоновград
ВСИЧКО:

ДЪРЖАВЕН
Предназначение на допълнителните бюджетни
кредити
Довършителни работи
на обект „Реконструкция на бул. „Панония“
от ул. „Цар Александър
ІІ“ до надлез за Ферибот
Видин – Калафат“ и разплащане на просрочени
задължения
Изграждане на обект
„Спортно-развлекателен
център и озеленяване в
УПИ V – за спорт, развлечения и озеленяване,
кв. 76 – гр. Кула“
Рехабилитация на улици
в с. Дибич
Придобиване на дълготрайни активи в гр. Плиска
Ремонт на покрива на
сграда на социален обект
2. За разплащане на
просрочени задължения

Сума
(в лв.)

до 1 800 000

до 509 000

до 62 000
до 20 000
до 23 300

до 400 000
до 750 000
до 100 000
до 600 000
до 1 500 000
до 596 000
до
до
до
до
до
до
до

205 000
317 000
1 500 000
80 000
57 000
1 500 000
1 500 000

до 150 000
до 16 499 300
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер 7 000 000 лв. по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2012 г. за изплащане на обезщетения и помощи за домакинствата.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г. и/или икономии
на разходите и трансферите по републиканския
бюджет за 2012 г.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши произтичащите от чл. 1
промени по съответните бюджети по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на министъра на финансите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11328

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на
Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 63
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. начални цени за провеждане на търгове
за отдаване под наем на поземлени имоти в
горски територии – държавна собственост;
11. цени за уедряване на поземлени имоти
в горски територии.“
§ 2. В чл. 2 думата „гора“ се заменя с
„горска територия“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „площи“ се поставя
запетая и се добавя „както и на насажденията
и плантациите по чл. 88, ал. 5 ЗГ“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Цената на елемент гора, представляващ
клек или нископродуктивни дървесни видове,
е равна на стойността на дървесината на корен
в сегашна възраст.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Приходите от продажба, разходите за
сеч, първична обработка и извоз се определят
за всеки дървесен вид.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Турнусът на сеч се определя за всеки
дървесен вид според стопанския клас, към
който би принадлежал, ако формира самостоятелно насаждение, съгласно приложение № 5.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Класът на сортиментност на всеки
дървесен вид в насаждението се определя съгласно приложение № 9. Когато дървесният вид
е в първата половина на турнусната възраст,
условно се приема I клас за иглолистните, II
клас за широколистните високостеблени и ІІІ
клас за издънковите насаждения.“
§ 7. В чл. 19, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и тополови“ се заменят
с „насаждения и“.
2. Точки 3 и 4 се отменят.
3. Създава се т. 5:
„5. тополови култури.“
§ 8. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 7 ЗГ“ се поставя запетая и се добавя „както и по реда
на § 123 от преходните и заключителните
разпоредби на отменения Закон за горите
(ДВ, бр. 19 от 2011 г.)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената при уедряване на поземлени
имоти в горски територии по реда на чл. 38,
ал. 1 и 2 ЗГ е равна на сумата от цената на
земята според средните стойности на земята
по типове месторастения по чл. 7, ал. 1 и
стойността на дървесината на корен в сегашна
възраст.“
§ 10. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) При замени на поземлени имоти в
горски територии по реда на чл. 35, ал. 3 ЗГ
цената за замяна на оценявания имот, намиращ
се в зони за особена защита от урбанизация,
е равна на цената на имота, определена по
реда на глава трета, като цената на земята
по чл. 7, ал. 6 се увеличава с половината от
стойността на пазарен множител съгласно
приложение № 23.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „по-кратък“ се добавя „или по-дълъг от определения в ал. 1“,
а думата „редуцира“ се заменя с „коригира“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Цената за учредяване на безсрочно
право на строеж върху поземлени имоти в
горски територии по чл. 54, ал. 1 ЗГ е равна
на сумата от цената на насаждението и цената
на имота, определена по реда на глава трета,
като цената на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен множител
съгласно приложение № 23.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) За изграждане и преустройство на
транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения – пътища от републиканската пътна
мрежа и съоръжения към тях, в случаите по
ал. 3 не се прилага пазарен множител съгласно
приложение № 23.“
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“,
а думите „10 на сто“ се заменят с „20 на сто“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Цената за учредяване на сервитут за
срок 10 години върху поземлени имоти в
горски територии по чл. 61, ал. 2 ЗГ е равна
на сумата от цената на насаждението и 10 на
сто от цената на имота, определена по реда на
глава трета, като цената на земята по чл. 7,
ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен
множител съгласно приложение № 23.
(3) Цената за учредяване на безсрочен
сервитут върху поземлени имоти в горски
територии по чл. 61, ал. 1 и 2 и обезщетението
за безсрочен сервитут по чл. 64, ал. 1 ЗГ е
равна на сумата от цената на насаждението
и цената на имота, определена по реда на
глава трета, като цената на земята по чл. 7,
ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен
множител съгласно приложение № 23.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) За изграждане и преустройство на
транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения – пътища от републиканската пътна
мрежа и съоръжения към тях, в случаите по
ал. 2 и 3 не се прилага пазарен множител
съгласно приложение № 23.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след
думата „по-кратък“ се добавя „или по-дълъг“,
думите „ал. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, 2 и 4“
и думата „редуцира“ се заменя с „коригира“.
§ 13. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Началните цени за провеждане
на търгове за отдаване под наем по чл. 41,
ал. 1 ЗГ, както и минималните цени за отдаване под наем без провеждане на търг по
чл. 43, ал. 3 ЗГ на поземлени имоти в горските територии – държавна собственост, се
определят, както следва:
1. за търговски обекти – цената за една
година е равна на базисната цена на земята
по чл. 7, ал. 6;
2. за нетърговски цели – цената за една година е равна на 10 на сто от цената на земята,
определена по реда на чл. 7, ал. 1, 2 или 3;
3. за скиписти и други спортни цели – цената за една година е равна на 40 на сто от
цената на земята, определена по реда на чл. 7,
ал. 1, 2 или 3.
(2) За срок, различен от определения в
ал. 1, цената се изчислява, като се коригира
пропорционално на срока.“
§ 14. В чл. 31 думите „чл. 23 – 30“ се заменят с „раздел І“.
§ 15. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „Земеделие“ се заменя с
„по земеделие“;
б) в т. 3 след думата „общината“ се поставя
тире и след думата „територии“ се поставя
запетая и се добавя „(когато има изработен
горскостопански план)“.
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2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„В заключението на оценителския доклад
се посочват базисната цена на имота, цената
по чл. 1, за която се извършва оценката, а в
случаите по чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 28 – и
пазарната цена на имота.“
2. В ал. 6 след думата „посочва“ се добавя „и“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Оценката по чл. 30а съдържа скица
или скица-проект на имота от кадастралната
карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър
на недвижимите имоти или от картата на
възстановената собственост с данни за имотите
и партиди за тях, копие от лесоустройствената
карта, таксационно описание и калкулация.“
§ 17. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Всички цени, определени по реда
на наредбата, са без включен данък добавена
стойност (ДДС).“
§ 18. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Изпълнителната агенция по горите
и регионалните дирекции по горите извършват
контрол и могат да оспорват изготвени оценки
на поземлени имоти в горски територии по
реда на чл. 42 – 44 от Закона за независимите
оценители.“
§ 19. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 след думите „характеристики на“
се добавя „земята и“, а думата „горскостопански“ се заличава.
2. В т. 12 накрая се добавя „в плътни кубически метри“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. „Несклопени насаждения и култури“
са млади насаждения и култури, които още
нямат оформена корона, образуваща склоп.“
4. В т. 19 думата „тези“ се заменя с „единични или групи дървета“.
5. Точка 28 се отменя.
6. В т. 29 изречение второ се заличава.
7. В т. 31 накрая се добавя „с определени
качества“.
8. Създават се т. 33 – 35:
„33. „Антропогенно месторастене“ е месторастене върху нарушени терени вследствие
на рекултивация на кариери, рудници, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища,
срутища, насипища и други подобни.
34. „Нелесопригодни площи“ са нелесопригодните голини и нелесопригодните площи,
обрасли с дървесна и храстова растителност.
35. „Нископродуктивни дървесни видове“
са келяв габър, мъждрян, махалебка, дрян и
други неперспективни в стопанско отношение
дървесни видове.“
§ 20. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 5
се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

1. В графа „Местоположение и категория
на населеното място“ ред 8 „Столична община – северна зона“ се изменя така:
„Землището на „Столичната община – северна зона“ и на същия ред в графа „Добавка
(в лв./m 2)“ се добавя „4,5“.
2. В графа „Местоположение и категория
на населеното място“ ред 9 „Населени места
от I категория – Варна, Бургас и Пловдив“
се изменя така:
„Землищата на населени места от I категория – Варна, Бургас и Пловдив“, и на
същия ред в графа „Добавка (в лв./m 2)“ се
добавя „4,5“.
§ 21. В приложение № 12 към чл. 17, ал. 1
в текста след таблицата след думата „разстояние“ се добавя „над 50 m“.
§ 22. В приложение № 14 към чл. 18, ал. 3
думите „и горскоплодни“ се заличават.
§ 23. В приложение № 22 към чл. 22, ал. 2,
в графа „Зона“ се правят следните изменения:
1. На ред 2 буквите „Rm“ се заменят с „km“.
2. На ред 3 буквите „кш“ се заменят с „km“.
3. Ред 6 „Земи в ограничителните строителни линии на пътищата 3“ се заличава.
4. На ред 7 думата „част“ се заменя със
„зона“.
5. На ред 9 думите „Землищата на населени места от I категория“ се заменят със
„Столичната община – северна зона“.
6. Раздел „Забележки“ се изменя така:
„Забележка.
Когато площ попада едновременно в две
или повече зони, при оценката се взема коефициентът с най-голяма тежест.
Виж също забележките към приложение
№ 3.“
§ 24. В приложение № 23 към чл. 24, ал. 2,
чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и 4 и чл. 27, ал. 1
и 3, в графа „Местоположение и категория
на населеното място“ се правят следните
изменения:
1. На ред 4 след цифрата „2“ буквите „кш“
се заменят с „km“.
2. На ред 6 след цифрата „5“ буквите „кш“
се заменят с „km“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Оценки на поземлени имоти в горски
територии, изготвени и представени преди
влизането в сила на постановлението, са валидни до изтичането на срока им.
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11329
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РЕШЕНИЕ № 985
ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г.

за административно-териториална промянa в
община Джебел, област Кърджали – присъ
единяване на едно населено място към друго
населено място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с
чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Присъединява населеното място с. Модрен
(68151) към с. Мишевско (48622) от община
Джебел (KRZ08), област Кърджали (KRZ).
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11044

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г. и бр. 25 и 100 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „National Railway
Infrasructure Company (съкратено NRIC)“ се
заменят с думите „State Enterprise National
Railway Infrasructure Company (съкратено SE
NRIC)“.
§ 2. В чл. 8 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Предприятието организира дейността
си в съответствие с петгодишния договор с
държавата по чл. 25, ал. 1 ЗЖТ, десетгодишната програма за развитие на железопътния
транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 ЗЖТ и годишните програми за
изграждане, поддържане, ремонт, развитие и
експлоатация на железопътната инфраструктура по чл. 28 ЗЖТ.
(2) ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ изготвя ежегодно
доклад за фактическото състояние на железопътната инфраструктура, съдържащ параметрите за експлоатация, параметрите на
съоръженията по нея, включително защитните
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съоръжения, информация за условията за
достъп до нея, приложимите инфраструктурни такси и цени за услуги по ценова листа,
принципите и критериите за разпределение на
капацитетите, ограниченията при ползването
на инфраструктурата, сроковете, процедурите
за подаване на заявките за получаване на
капацитети и други.“
§ 3. В чл. 9, ал. 1 думата „дългосрочен“ се
заменя с думата „5-годишен“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Финансирането на дейностите по поддържането и експлоатацията на железопътната
инфраструктура се извършва от:
1. републиканския бюджет;
2. инфраструктурните такси по чл. 35 ЗЖТ;
3. приходите от търговската дейност;
4. кредити;
5. средства по програми на Европейския
съюз;
6. приходи от услуги по ценова листа.“
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на тези
по т. 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Приходите от инфраструктурни такси
се разходват изцяло за поддържането на железопътната инфраструктура, като се покриват
разходите на управителя на инфраструктурата,
извършени за осъществяването на превозите
от железопътните превозвачи.“
§ 5. В чл. 12 т. 2 се изменя така:
„2. предлага за утвърждаване от Министерския съвет десетгодишната програма по чл. 27
ЗЖТ за развитието на железопътния транспорт
и на железопътната инфраструктура;“.
§ 6. В чл. 23, ал. 2 след думите „по ал. 1,
т. 4“ се поставя запетая и се добавя „5, 7, 8,
9, 10, 11“.
§ 7. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 13:
„13. отдел „Изпълнение на програми с
национално финансиране“.“
§ 8. В чл. 38, ал. 2 думата „ръководител“
се заменя с „Главен вътрешен одитор“.
§ 9. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Дирекция „Стратегическо развитие
и инвестиционни проекти“ изготвя цялостната
стратегия за развитие на железопътната инфраструктура и управлява инвестиционните
проекти на предприятието, финансирани и
планирани за финансирането от Структурните
и Кохезионния фондове на ЕС, в съответствие
с транспортната политика на Европейския
съюз, националната транспортна политика и
политиката на предприятието. Дирекцията
изпълнява следните функции:
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1. координира и участва в разработване
на дейностите по програмиране и планиране
подготовката на железопътни инфраструктурни проекти в съответствие с изискванията на
ОП „Транспорт“;
2. ръководи и координира дейностите по
събиране на информация за определяне на
приоритетите и възможностите за финансиране на железопътни инфраструктурни проекти
със средства на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г.
и Структурните и Кохезионния фондове на
ЕС за програмния период 2014 – 2020 г.;
3. координира и извършва необходимите
действия за осъществяване на териториално-уст ройствени процед у ри и процед у ри,
свързани с опазване на околната среда, за
железопътни инфраструктурни проекти, финансирани и планирани за финансиране от
ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и Структурните
и Кохезионния фондове на ЕС за програмния
период 2014 – 2020 г.;
4. изготвя разчети и финансови прогнози,
свързани с инвестиционните разходи, осъществява цялостното финансово управление
и контрол, извършва предварителен контрол
за законосъобразност преди извършване на
разплащане, отчита финансовото изпълнение
по проекти, съфинансирани от фондовете на
ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г.;
5. изготвя финансови отчети и искания
за плащане (в съответствие с Оперативното
споразумение между ДП „НКЖИ“ и УО по
ОПТ) и други отчетни документи, свързани
с финансовото изпълнение на проектите/
програмата, финансирани със средства на
ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г.;
6. организира и ръководи администрирането
на всички договори, свързани с подготовката
на железопътни инфраструктурни проекти,
съфинансирани от ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.;
7. отговаря за подготовката и изпълнението
на проекти за интермодални терминали и
проекти за приемни здания и гарови комплекси, финансирани по Оперативна програма
„Транспорт“ 2007 – 2013 г.;
8. разработва стратегически документи за
настоящи и бъдещи планови периоди с включени проекти за ГИС на ДП „НКЖИ“, организира, координира и контролира процеса на
въвеждане и актуализация на данните в ГИС;
9. участва в изготвяне на процедури, наръчници, правила, методики и други документи
във връзка с подготовката, изпълнението,
управлението и контрола на проектите, съфинансирани от фондовете на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.;
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10. извършва мониторинг на програмирането, изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г., и отговаря за въвеж дането
на данните в Информационната система за
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (ИСУН), Инфор
мационна система „Инфраструктурни проекти“ на Министерския съвет и други системи
за наблюдение и контрол;
11. участва в проверките на място за отчитане физическото и финансовото изпълнение
на дейностите по договорите, съфинансирани
от фондовете на ЕС чрез Оперативна програма
„Транспорт“ 2007 – 2013 г., както и участва в
извършването на проверки от вътрешен одит,
националните и европейските одитни институции и при провеждани от тях одитни мисии,
като координира, организира и съдейства за
събирането и предоставянето на необходимата
информация;
12. участва в регулярни срещи за напредъка
на железопътните проекти, годишни срещи
и комитети за наблюдение за отчитане на
Оперативна програма „Транспорт“ и срещи, очертаващи новите политики, както и
работни срещи за разработване на планови
и стратегически документи, свързани с развитие на транспортния сектор, в частност
железопътния;
13. изготвя план, технически задания и
технически спецификации за възлагане на
обществени поръчки, свързани с изпълнението
на железопътни инфраструктурни проекти,
съфинансирани от фондовете на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.;
14. организира сформирането и участва в
работни групи за подготовка на тръжни документации за проектите, финансирани или
планирани за финансиране от фондовете на
ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г.;
15. координира и следи за изпълнението
на мерките за информация и публичност по
проектите, изпълнявани по ОПТ.“
§ 10. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Управлението и изпълнението на
линейни инфраструктурни проекти в предприятието се осъществява от Звена за управление
и изпълнение на проекти (ЗУИП), създадени
за всеки конкретен проект, финансиран или
планиран за финансиране от фондовете на
ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г.
(2) Звената за управление и изпълнение
на проекти се сформират, функционират и
контролират съгласно Правила на НКЖИ за
управление и изпълнение на инфраструктурни
проекти по ОПТ.
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(3) Функциите, съставът, отговорностите и
задълженията на ЗУИП се определят в Правила
на ДП „НКЖИ“ за управление и изпълнение
на инфраструктурни проекти по ОПТ.
(4) Дейността на ЗУИП и изпълнението на
проектите се контролира от Съвет за управление на проекти (СУП), създаден със заповед
на генералния директор. Съставът и числеността на СУП, както и неговите отговорности
и контролни функции са регламентирани в
Правилата на ДП „НКЖИ“ за управление и
изпълнение на инфраструктурни проекти по
ОПТ, одобрени с решение на Управителния
съвет на ДП „НКЖИ“.“
§ 11. В чл. 43 се създава т. 37:
„37. организира международните прояви на
територията на страната; изготвя периодична
информация за европейската политика в областта на железопътния транспорт; подготвя
позициите на предприятието в тази област;
извършва писмени и устни преводи.“
§ 12. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. организира подготовката на обществени поръчки с изключение на поръчките за
проектите, финансирани или планирани за
финансиране от фондовете на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.,
и осъществява провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за
доставки, услуги и строителство по реда на
Закона за обществените поръчки и другите
нормативни актове;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. организира и контролира процеса на
подготовка и реализация на проекти в областта
на информационните системи с изключение
на проектите, финансирани или планирани за
финансиране от фондовете на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.,
за които отговаря дирекция „СРИП“.“
3. Точка 13 се отменя.
§ 13. Създава се чл. 49г:
„Чл. 49г. (1) Отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ е на подчинение на заместник генерален директор/
експлоатация. Отделът управлява, организира,
координира и контролира инвестиционния
процес при изпълнение на инвестиционните програми с национално финансиране на
предприятието и ново строителство, което
не е включено в програмата за изпълнение
на инвестиционни проекти от национално
значение, и дейностите, свързани с него, като
изпълнява следните функции:
1. изготвя годишни инвестиционни програми, краткосрочни и перспективни планове;
2. определя приоритетни обекти за финансиране през съответната финансова година в
зависимост от утвърдените средства;
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3. организира и контролира изготвянето
на задания на нови обекти, реконструкции,
преустройства, основни ремонти или смяна
предназначението на съществуващи помещения или сгради;
4. участва в подготовката на технически
и технологични параметри за изпълнение на
инвестиционните проекти и свързаните с това
изисквания към участниците (кандидатите),
контролира подготвянето на технически задания на процедури по Закона за обществените
поръчки и участва в комисии за разглеждане,
оценка и класиране на офертите по конкретни
обществени поръчки;
5. осъществява изпълнението на инвестиционната програма;
6. контролира изпълнението на обектите, заложени в инвестиционната програма,
изпълнението на договорите, работата по
изпълнението на строителството на обекти
и подобекти, включително до изтичане на
гаранционните срокове;
7. контролира спазването по време на строителството на проектите по изискванията на
Закона за устройство но територията и други
действащи нормативни документи;
8. осъществява контрол по спазване на
технологиите и технологичните процеси и
качеството на изпълнените строително-монтажни работи, чрез инженера, съгласно БДС,
EN и ПИПСМР;
9. участва в комисии за приемане на обектите и въвеждането им в експлоатация;
10. контролира и отчита капиталовите
трансфери за инвестиционната програма,
като цяло и по обекти, текущи разплащания
и дължимите средства, както и финансовото
предаване на ДМА на експлоатационните
поделения;
11. извършва анализи, контролира и координира работата по изпълнение на строителството на обекти и подобекти, изготвя
междинни, годишни и заключителни доклади
за изпълнение, оперативен мониторинг и
координация на дейностите по изпълнение
на договорите, докладва за проблемите в
инвестиционния процес и прави предложения
за решаването им.
(2) Отдел „Изпълнение на програми с
национално финансиране“ се ръководи от ръководител, чиито правомощия се определят в
утвърдена от генералния директор длъжностна
характеристика.“
§ 14. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. Регионалните поделения на предприятието са:
1. Управление движението на влаковете и
гаровата дейност – София;
2. Управление движението на влаковете и
гаровата дейност – Пловдив;
3. Управление движението на влаковете и
гаровата дейност – Горна Оряховица;
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4. Железопътна секция – Враца;
5. Железопътна секция – Горна Оряховица;
6. Железопътна секция – Пловдив;
7. Железопътна секция – София.“
Заключителна разпоредба
§ 15. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 14 относно чл. 50, който
влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър:
Ивайло Московски
11135

НАРЕДБА № 19
от 27 ноември 2012 г.

за функциониране на Единната система за
гражданско и военно управление на въздушното пространство
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят целта,
организацията и принципите на функциониране на Eдинната система за гражданско и
военно управление на въздушното пространство (ЕСГВУВП) в мирно време и предназначението, задачите, съставът и правилата на
работа на органите на ЕСГВУВП.
(2) Наредбата осигурява прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното
пространство (ВП) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 г.
на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общите правила за гъвкаво
използване на въздушното пространство и
изпълнение на ангажиментите на страната,
поети с членството в Европейския съюз, НАТО
и по други международни договори.
(3) Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
функционира в суверенното въздушно пространство на Република България.
(4) Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
функционира и във въздушното пространство
извън териториалните води, в което Република България по регионално споразумение за
въздушна навигация е поела отговорността да
осигурява обслужване на въздушното движение (ОВД), когато това въздушно пространство
се използва от държавни въздухоплавателни
средства на Република България.
(5) Органите на ЕСГВУ ВП у частват в
дейностите по организиране, планиране и
координиране използването на трансграничните структури във въздушното пространство
в съответствие с международните договори,
по които Република България е страна.
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Чл. 2. Целта на ЕСГВУВП е организиране
и управление на въздушното пространство
за осъществяване на функции за поддържане и повишаване на нивата на безопасност
и ефективност на неговото използване от
ползвателите на въздушното пространство
по чл. 1, ал. 3 и 4.
Чл. 3. (1) Единната система за гражданско
и военно управление на въздушното пространство функционира на три нива:
1. стратегическо (ниво 1);
2. предтактическо (ниво 2), и
3. тактическо (ниво 3).
(2) Функциите на ЕСГВУВП на стратегическо ниво се изпълняват от министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на отбраната,
подпомагани от Съвет за управление на въздушното пространство (СУВП).
(3) Функциите на ЕСГВУВП на предтактическо ниво се изпълняват от Център за
планиране и разпределение на въздушното
пространство (ЦПРВП).
(4) Функциите на тактическо ниво се изпълняват от:
1. Център за координиране използването
на въздушното пространство (ЦКИВП);
2. гражданските и военните органи за обслужване на въздушното движение.
Чл. 4. Основните принципи на функциониране на ЕСГВУВП са:
1. координиране между гражданските и военните органи, което се организира на стратегическо, предтактическо и тактическо ниво на
управление на въздушното пространство чрез
установяване на споразумения и процедури с
цел увеличаване безопасността и капацитета
на въздушното пространство, както и подобряване на ефикасността и гъвкавостта на
операциите на въздухоплавателните средства;
2. съгласуване между управление на въздушното пространство, управление на потоците въздушно движение и обслужване на
въздушното движение, което се установява
и поддържа на трите нива на управление на
въздушното пространство, изброени в т. 1, с
цел да се осигури в полза на всички ползватели ефикасност при планиране, разпределение
и използване на въздушното пространство;
3. резервиране на въздушното пространство
за изключително или специфично използване
от различни категории ползватели се прилага
за ограничени периоди от време на базата
на действителното използване; резервираното въздушно пространство се освобождава
веднага, след като се прекрати дейността,
причинила установяването му;
4. сътрудничество с органи на други държави по отношение на процеса на прилагане
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на Концепцията за гъвкаво използване на
въздушното пространство при трансграничните дейности, включващо всички правни,
оперативни и технически въпроси;
5. оптимизация на използването на въздушното пространство от органите за обслужване
на въздушното движение и ползвателите.
Г л а в а

в т о р а

СТРАТЕГИЧЕСКО НИВО
Чл. 5. (1) Съветът за управление на въздушното пространство е консултативен орган към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
отбраната.
(2) Съветът за управление на въздушното пространство подпомага министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министъра на отбраната за
осъществяване на дейностите за определяне
и реализиране на политиката за използване
на въздушното пространство и за цялостното
прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.
Чл. 6. Съветът за управление на въздушното пространство:
1. ежегодно извършва преглед на:
а) изискванията на ползвателите на въздушното пространство;
б) изискванията за използване на въздушното пространство, които произтичат от
международни договори, по които Република
България е страна;
2. оценява националните структури на
въздушното пространство и трасовата мрежа с цел планиране на гъвкави структури и
процедури за тяхното използване;
3. предлага за утвърждаване от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на отбраната:
а) дейностите, които изискват временно
резервиране или отделяне на въздушно пространство;
б) хоризонталните и вертикалните граници
на временно резервирани зони и временно
отделени зони, като границите обхващат
въздушно пространство, което е необходимо
за извършване на дейностите на ползвателя;
в) буферните зони (зони за безопасност)
по границите на всички зони, в които се
провеждат дейности, потенциално опасни за
въздухоплаването;
г) критериите и процедурите за създаване
и използване на регулируеми странични и
вертикални граници на въздушното пространство, осигуряващи динамични промени
в траекториите на полетите на въздухоплавателните средства за кратък срок;
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д) мерките за координиране на националната политика за управление на въздушното
пространство с политиките на съседните страни за съвместно използване на въздушното
пространство през националните граници;
е) правилата за осигуряване на необходимото ниво на безопасност за гражданския
трафик при изпълнение на задачи от държавни
въздухоплавателни средства за осигуряване
контрол над въздухоплаването при охрана на
въздушното пространство и за полицейски,
митнически и други дейности;
ж) правилата за използване на управляеми
структури на въздушното пространство;
з) приоритетите за използване на въздушното пространство от различни ползватели;
и) правилата и процедурите за договаряне на предтактическо ниво за ежедневното
разпределяне на въздушното пространство
и координацията на тактическо ниво при
използването му;
й) условията, при които отговорността за
осигуряване на сепарация между Общия въздушен трафик (GAT) и Оперативния въздушен
трафик (OAT) полети се поема от гражданските
органи за обслужване на въздушното движение или от военните органи за обслужване
на въздушното движение;
к) процедурите за координация в реално време между гражданските и военните органи за
обслужване на въздушното движение, използвайки директна комуникация „земя – земя“ и
пряко предаване на информация, необходима
за разрешаване на специфични ситуации при
обслужване на въздушното движение с цел
запазване на безопасността;
л) трансграничното въздушно пространство
въз основа на сключени международни договори и след съгласуване със съседни държави,
отчитайки потоците въздушно движение и
дейностите на ползвателите;
м) временните структу ри от въздушно
пространство въз основа на сключени международни договори и след съгласуване със
съседни държави с цел осигуряване на оптималното му използване от всички ползватели;
н) общите стандарти със съседните страни
за сепарация между гражданските и военните
полети за дейностите във въздушното пространство по букви „л“ и „м“;
о) годишен доклад за прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното
пространство;
п) преглед и оценка на процедурите за
договаряне на предтактическо ниво и координацията на тактическо ниво, свързани с
гъвкавото използване на въздушното пространство;
4. предлага процедури за консултации между
всички ползватели на въздушното пространство за отчитане на техните изисквания;
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5. установява механизми за архивиране на
данни за заявки, разпределение и действително използване на структури от въздушното
пространство с цел по-нататъшни действия
по анализ и планиране;
6. анализира дейностите по изпълнение
на Концепцията на Евроконтрол за гъвкаво
използване на въздушното пространство и дава
предложения за въвеждане на необходимите
промени в ЕСГВУВП.
Чл. 7. (1) Съветът за управление на въздушното пространство се назначава със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
отбраната.
(2) Членове на Съвета за управление на
въздушното пространство са главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“, директорът на
дирекция „Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната , генералният директор
на Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“, заместник-командирът
на Военновъздушните сили, директорът на
дирекция „Управление на въздушното движение“ в Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“, началникът на
сектор „Военно ръководство на въздушното
движение“ на Военновъздушните сили.
(3) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ и директорът на дирекция „Операции и
подготовка“ в Министерството на отбраната
могат да привличат за участие в заседанията
на СУВП и други експерти с необходимата
квалификация.
Чл. 8. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
министърът на отбраната определят нещатен
секретариат към СУВП.
(2) Нещатният секретариат:
1. разпространява документите за заседанията до членовете на СУВП не по-късно от
два работни дни след тяхното получаване;
2. изготвя и съхранява протоколите от
заседанията на СУВП и предоставя копия от
тях на членовете на СУВП.		
Чл. 9. Съветът за управление на въздушното пространство се ръководи от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ и от директора на дирекция „Операции и подготовка“
в Министерството на отбраната, които са
съпредседатели на съвета.
Чл. 10. (1) Съветът за управление на въздушното пространство предлага за утвърждаване
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра
на отбраната предложения за решения, приети
с консенсус.
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(2) При непостигане на консенсус за приемане на решение по чл. 6 се извършват допълнителни експертни оценки и координации
и се насрочва ново заседание на СУВП, което
да завърши с вземане на решение, в срок до
20 работни дни от заседанието, на което не
е постигнат консенсус.
Чл. 11. (1) Съветът за управление на въздушното пространство провеж да редовни
заседания най-малко два пъти в годината.
(2) Заседанията на СУВП се свикват по
решение на единия съпредседател, на двамата
съпредседатели или по писмено искане на член
от СУВП до единия съпредседател.
(3) Заседанието на СУВП е редовно, ако
на него присъстват повече от половината от
членовете му.
(4) Заседанията на СУВП се провеждат по
предварително изготвен дневен ред.
(5) Дневният ред се предоставя на членовете на СУВП и участниците в заседанието
не по-късно от 10 работни дни преди датата
на провеждането му.
(6) Членовете на СУВП и/или участниците
в заседанието изпращат писмено становище
по точките от дневния ред до секретариата
не по-късно от 3 работни дни преди датата
на провеждане на заседанието.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕДТАКТИЧЕСКО НИВО
Чл. 12. (1) Функционирането на ЕСГВУВП
на предтактическо ниво се осъществява от
Център за планиране и разпределение на
въздушното пространство.
(2) Центърът за планиране и разпределение
на въздушното пространство е постоянно
действащ, съвместен гражданско-военен орган.
(3) Центърът за планиране и разпределение
на въздушното пространство:
1. планира и разпределя въздушното пространство между ползвателите;
2. сключва договори за взаимодействие с
центрове за планиране и разпределение на
ВП на други съседни държави;
3. съгласува заявки за използване на въздушното пространство и дава предложение за
публикуване на съобщение Nоtice To Airmеn
(NOTAM);
4. изготвя и оповестява План за използване
на въздушното пространство и актуализирани
планове за използване на ВП.
(4) Центърът за планиране и разпределение
на въздушното пространство изготвя предложение за излъчване на съобщение NOTAM
за необходимото въздушно пространство при
ликвидиране на последствия от бедствия,
аварии и катастрофи.
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Чл. 13. (1) Членове на ЦПРВП са представители на Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“, военнослужещи
и цивилни служители от Военновъздушните
сили (ВВС).
(2) Ръководителят на ЦПРВП и служителите от Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“ се назначават от
генералния директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.
(3) Заместник-ръководителят на ЦПРВП и
военнослужещите и цивилните служители от
състава на ВВС се назначават в съответствие
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТАКТИЧЕСКО НИВО
Чл. 14. Функционирането на ЕСГВУВП на
тактическо ниво се осъществява от Център
за координиране използването на въздушното
пространство и граждански и военни органи
за обслужване на въздушното движение.
Чл. 15. Центърът за координиране използването на въздушното пространство:
1. осъществява управление на въздушното
пространство на тактическо ниво;
2. осигурява изпълнение на задачите по
контрол над въздухоплаването при охрана на
въздушното пространство;
3. въвежда забрани и/или ограничения за
ползвателите на въздушното пространство в
случай на:
а) нарушаване суверенитета на въздушното
пространство;
б) провеждане на тренировъчни полети на
военни въздухоплавателни средства, изпълняващи задачи за контрол над въздухоплаването
и охрана на въздушното пространство;
4. осигурява преминаването към военен
контрол и ръководство на въздушното пространство при обявени извънредни условия по
чл. 4 от Наредба № 23 от 1999 г. за реда за
използване на въздушното пространство при
прехода към военен контрол и ръководство на
въздушното пространство при повишаващи се
нива на извънредни условия (обн., ДВ, бр. 99
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2008 г.);
5. координира използването на опасните
зони от отделните ползватели;
6. осигурява изпълнение на полетите на
въздухоплавателните средства.
Чл. 16. (1) Гражданските и военните органи за обслужване на въздушното движение
информират ЦКИВП за всички промени относно планираното активиране на въздушното
пространство.
(2) Центърът за координиране използването на въздушното пространство уведомява
заинтересованите ползватели за текущото
състояние на въздушното пространство.
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Чл. 17. (1) Центърът за координиране използването на въздушното пространство се
състои от сектор „Военна координация“ и
сектор „Гражданска координация“.
(2) Ръководителят на ЦКИВП и военнослужещите и цивилните служители от състава
на ВВС се назначават в съответствие със
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(3) Заместник-ръководителят на ЦКИВП
и гражданските специалсти по координиране
на използването на въздушното пространство се назначават от генералния директор
на Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“.
Чл. 18. Гражданските и военните органи
за обслужване на въздушното движение изпълняват следните задачи:
1. осигуряват обслужване на въздушното
движение в съответните зони/райони на отговорност;
2. осъществяват радиотелефонна комуникация „земя – въздух“ на публикуваните в
сборника „Аеронавигационна информация и
публикации“ (АИП) на Република България
честоти за гражданските органи за обслужване
на въздушното движение и на определените
със заповед на командира на ВВС честоти за
военните органи за обслужване на въздушното движение.
Г л а в а

п е т а

ОЦЕНК А ПО БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 19. Предложенията за значителни промени в управляемите структури на въздушното
пространство и/или процедури по гъвкавото
му използване, внесени от заинтересованите
страни в СУВП, се придружават с оценка по
безопасност, която включва идентификация
на опасностите, оценка и намаляване на
риска с цел поддържане или повишаване на
съществуващите нива на безопасност.
Г л а в а

ш е с т а

ДОКЛАДВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВК А ВОТО ИЗПОЛЗВА Н Е Н А ВЪ ЗД У Ш
НОТО ПРОСТРАНСТВО
Чл. 20. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
и министърът на отбраната утвърждават годишен доклад за прилагане на Концепцията
за гъвкаво използване на въздушното пространство, който се представя на Европейската
комисия от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.
Чл. 21. Годишният доклад по чл. 20, като
минимум, съдържа информацията, посочена
в приложението.
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НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 22. За установяване съответствието
на дейностите по използване на въздушното
пространство с изискванията на Регламент
(ЕО) № 2150/2005 на Kомисията от 23 декември
2005 г. за установяване на общи правила за
гъвкаво използване на въздушното пространство (ОВ, българско специално издание, глава
07, том 15, стр. 0086 – 0091) се извършват проверки, инспекции и одити на безопасността.
Чл. 23. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ като орган
по чл. 16в, ал. 1 от Закона за гражданското
въздухоплаване съвместно с комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната,
извършва проверки, инспекции и одити на
безопасността.
Чл. 24. Регулаторните одити по безопасност
се провеждат по реда, определен в Регламент
(ЕО) № 550 от 10 март 2004 г. за осигуряване
на аеронавигационно обслужване в единното
европейско небе, Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1034/2011 относно надзора на безопасността при управление на въздушното
движение и аеронавигационното обслужване
и за изменение на Регламент (ЕО) № 691/2010,
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011
за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за
изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и
Регламент (ЕС) № 691/2010 и в тази наредба.
Чл. 25. (1) Периодичните проверки, инспекции и одити на безопасността се извършват
по план, предложен от СУВП и утвърден от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
отбраната.
(2) В срок до два месеца след извършване
на проверка, инспекция или одит на без
опасността проверяващите органи по чл. 23
изготвят док лад, който се предоставя за
утвърждаване на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на отбраната.
Чл. 26. (1) Информацията от докладите за
извършените проверки, инспекции и одити на
безопасността се използва при изготвяне на
годишни и други периодични доклади.
(2) Препоръките, съдържащи се в доклада
по чл. 25, ал. 2, се използват за подобряване
на работата на ЕСГВУВП.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Тази наредба осиг у рява мерк и на
национално ниво за прилагането на Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година
за определяне на рамката за създаването
на единно европейско небе, Регламент (ЕО)

ВЕСТНИК
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№ 550/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в
единното европейско небе, Регламент (ЕО)
№ 551/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 10 март 2004 година относно организацията и използването на въздушното
пространство в единното европейско небе,
изменени с Регламент (ЕО) № 1070/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 година за изменение на регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004,
(ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел
подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система,
Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията от
23 декември 2005 г. за установяване на общите
правила за гъвкаво използване на въздушното
пространство, Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1034/2011 на Комисията от 17 октомври 2011
година относно надзора на безопасността при
управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение
на Регламент (ЕС) № 691/2010, Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията
от 17 октомври 2011 година за определяне
на общи изиск вани я при доставянето на
аеронавигационни услуги и за изменение на
Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС)
№ 691/2010.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 2а, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 19 от
1999 г. за реда за въвеждане и правилата за
работа на единната система за гражданско и
военно управление на въздушното пространство (ДВ, бр. 13 от 1999 г.).
§ 5. Наредбата е съгласувана с министъра
на отбраната.
Министър:
Ивайло Московски
Приложение
към чл. 21
Списък на елементите на годишния доклад
за прилагане на гъвкавото използване на
въздушното пространство
1. Общо описание на националната организация и отговорностите на ниво 1, ниво 2 и
ниво 3 от Концепцията за гъвкаво използване
на въздушното пространство.
2. Оценка на действието на споразуменията, процеду рите и поддържащите системи,
установени на стратегическо, предтактическо и
тактическо ниво за управление на въздушното
пространство. Тази оценка трябва да бъде извър-
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шена по отношение на безопасност, капацитет
на въздушното пространство, ефикасност и гъвкавост на операциите на въздухоплавателните
средства на всички ползватели.
3. Проблеми, възникнали при въвеждането
на Регламент (ЕС) № 2150/2005 на Комисията,
предприети действия и необходимост от промени.
4. Резултати от национални инспекции, проучвания и одити на безопасността.
5. Сътрудничество между страните членки
при управление на въздушното пространство
и специално при създаване и управление на
трансгранично въздушно пространство и транс
гранични операции.
11072

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (обн., ДВ,
бр. 65 от 2005 г.; доп., бр. 32 от 2006 г.; изм.,
бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2006 г.
и бр. 103 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 4 се създава т. 13:
„13. изготвени и съгласувани по реда на
раздел Vа Правила за сигурност на пристанището, когато пристанището попада в обхвата
на чл. 33а, ал. 1.“
§ 2. Създава се раздел Vа с чл. 33а – чл. 33г:
„Раздел Va
Изис к в а н и я з а по с т и г а не с и г у рно с т н а
пристанищата, за които не се прилага Наредба № 53 от 2004 г. за условията и реда
за постигане на сигурността на корабите и
пристанищата
Чл. 33а. (1) В пристанищата, приемащи и
обработващи кораби, се осигуряват и поддържат мерки за сигурност съгласно този раздел,
както следва:
1. за пристанищата на море – когато корабите са по-малки от 500 БТ, независимо
от вида им;
2. за пристанищата на р. Дунав – всички
пристанища по чл. 93, т. 1 – 4 включително
от ЗМПВВППРБ, независимо от вида на приеманите в тях кораби.
(2) За да бъде експлоатационно годно всяко
пристанище по ал. 1, трябва да има и прилага Правила за сигурност на пристанището
съгласно изискванията на този раздел.
(3) Утвърдените Правила за сигу рност
на пристанището по ал. 2 задължително се
прилагат към заявлението по чл. 19, ал. 1 за
издаване на удостоверение за експлоатационна
годност. Липсата на такива е основание за
отказ за издаване на удостоверението.
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Чл. 33б. (1) Видът и минималните мерки
за сигурност, които следва да се предвидят в
Правилата за сигурност на пристанището по
чл. 33а, ал. 2, са в зависимост от предназначението и особеностите на експлоатацията на
пристанището и се определят в съответствие
с критериите, посочени в приложение № 7.
(2) Оценката за сигурността на пристанището се изготвя от собственика/оператора на
пристанището, съгласува се от директора на
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“ и задължително включва:
1. мотивирано становище за приложимите
критерии от таблица 1 на приложение № 7
и възможните заплахи за сигурността на
пристанището;
2. мерки за сигурност съгласно таблица 2
на приложение № 7 или алтернативни варианти, осигуряващи сигурността.
(3) На основание оценката за сигурност
собствениците/операторите на пристанищата,
попадащи в обхвата на чл. 33а, ал. 1, изготвят Правила за сигурност на пристанището,
следвайки модела съгласно приложение № 8.
(4) Правилата по ал. 3 съдържат процедури за въвеждане и поддържане мерките от
оценката за сигурност и други необходими
мероприятия, осигуряващи устойчива работа
на пристанището при заплахи или инциденти,
свързани със сигурността.
Чл. 33в. (1) Правилата за сигурност на
пристанището се съгласуват от изпълнителния
директор на ИА „МА“ или оправомощено от
него лице и се утвърждават от оператора или
собственика.
(2) Копие от утвърдените правила, включително и след всяка тяхна актуализация,
се предоставя на съответната териториална
дирекция „Морска администрация“ за упражняване контрол по изпълнението им.
(3) Пристанищните оператори и собствениците на пристанищата са длъжни да поддържат
в актуално състояние Правилата за сигурност
на пристанището съобразно промените във
фактическата обстановка и нормативната
уредба.
(4) Пристанищните оператори и собствениците на пристанищата осигуряват прилагането
на всички мерки, предвидени в Правилата
за сигурност на пристанището, в срок до три
месеца, считано от тяхното утвърждаване.
Чл. 33г. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ извършва контрол и дава
задължителни предписания по прилагането
на мерките, предвидени в Правилата за сигурност на пристанището.“
§ 3. Създава се приложение № 7:
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„Приложение № 7
към чл. 33б, ал. 1
Таблица № 1
Критерии за оценка на необходимостта от конкретни
мерки за постигане на сигурност
на пристанище: ………………........................................................................…………………………...…………………………..………
(изписва се точното наименование на пристанището по регистрацията
му в Регистъра на пристанищата в Република България)
Оценка в точки за конкретното пристанище
Параметри

за обществен
транспорт

яхтено

брой
точки

брой
точки

рибарско със специално
предназначение
брой
точки

брой
точки

1 Сезонност на основната дейност:
– през зимния сезон

-

10

5

-

– през летния сезон

-

30

15

-

– целогодишно

-

20

10

-

– отделни зони

10

10

5

5

– цялата територия

30

30

15

15

– от 1 до 10

10

10

5

5

– 11 до 30

20

20

10

10

– над 30

30

30

15

15

– превозващи само хора

30

-

-

-

– превозващи хора и ро-ро товари

30

-

-

-

– превозващи само ро-ро товари

20

-

-

-

– от 1 до 10

10

10

10

10

– от 11 до 30

20

20

20

20

– над 30

30

30

30

30

20

10

5

20

– колонки за зареждане на плавателните съдове с гориво

30

20

10

30

– резервоари със сгъстени газове

40

30

15

40

2 Наличие на обособени отворени за разходка на граждани
зони в пристанището:

3 Максимален капацитет на пристанището – брой плавателни
съдове, които може да приеме едновременно:

Броят на плавателните съдове се определя, както следва:
* за яхти – дължината на кейовия фронт се разделя на 3 м
** за рибарски лодки – дължината на кейовия фронт се
разделя на 5 м
4 Обслужване на ро-ро фериботни кораби, превозващи автомобили и хора:

5 Брой на постоянните работещи на територията на пристанището служители на оператора/собственика:

6 Наличие на съоръжения, създаващи повишена опасност,
като:
– резервоари за гориво

7 Обработени пътници средно годишно съгласно статистическите данни по Наредба № 919 от 8.12.2000 г. за събиране на
статистическа информация за дейността на пристанищните
оператори и собствениците на пристанища и пристанищни
съоръжения в Република България:
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Оценка в точки за конкретното пристанище
за обществен
транспорт

яхтено

брой
точки

брой
точки

брой
точки

брой
точки

– от 500 до 5000

30

-

-

-

– от 5001 до 50 000

50

-

-

-

– над 50 000

70

-

-

-

Параметри

рибарско със специално
предназначение

8 Влизане/излизане на яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания, водни спортове, туризъм и развлекателни програми за 1 месец:
– до 50

10

10

5

5

– от 51 до 200

20

20

10

10

– над 200

30

30

15

15

– до 20 000

10

-

-

-

– от 20 000 до 500 000

20

-

-

-

– над 500 000

30

-

-

-

– насипни

10

-

-

-

– ген. товари, контейнери, поща

30

-

-

-

– опасни товари

50

-

-

-

9 Обработвано количество товари – общо:

10 Видове обработвани товари:

11 Брой плавателни съдове, които домуват в пристанището:
– до 10 % от максималния капацитет

5

5

5

5

– до 30 % от максималния капацитет

10

10

10

10

– над 30 % от максималния капацитет

15

15

15

15

– денонощен

20

15

10

20

– в рамките на светлата част от денонощието

10

10

5

10

12 Режим на работа на пристанището:

ОБЩ СБОР ТОЧКИ ОТ ОЦЕНКАТА:
Забележка. В зависимост от спецификата някои критерии може да не се оценяват.

Таблица № 2
Задължителни мерки, които следва да се предвидят в Правилата за постигане сигурност на
пристанището според общия сбор на точките, получени по таблица № 1
Със специално
предназначение

Рибарско

111-140

141-180

до -90

91-110

111-130

131-150

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

16

17

18

1 Изградена физическа ограда по
периметъра на пристанището

х

х

х

х

х
*1

х
*1

х
*1

х

х
*1

х
*1

х

х

-

х

х

х

2 Изграден входно/изходен пункт
с наличие на 24-часова охрана и
записване на влизане/излизане на
хора и МПС

х

х

х

х

-

х

х

х

-

-

-

-

х

х

х

х

3 Проверка на хора, превозни средства и багажи

-

х

х

х

-

-

х

х

-

-

-

х

х

х

х

х

91-110

до -110

5

71-90

331-390

4

2

до -70

281-330

3

1

181-210

211-280

Яхтено

-210

Да се предвидят следните задължителни мерки:

За обществен
транспорт

110-130

Вид пристанище
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3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

16

17

18

4 Видеонаблюдение на зоните с
концентрирано струпване на хора

-

х

х

х

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

х

х

5 24-часово видеонаблюдение на
сухоземните подходи

х

х

х

х

-

-

-

х

-

-

-

х

х

х

х

х

6 Изградена СОТ система, която се
включва след края на работния ден

-

-

-

-

х

х

-

-

-

-

х х
*3 *3

-

-

-

-

7 24-часова жива патрулираща охрана по територията

-

-

-

х

-

-

-

х
*2

-

-

-

-

-

-

х

х

8 24-часово видеонаблюдение на
подходите откъм вода

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

9 24-часово видеонаблюдение по периметъра извън точките за подход

-

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

х

х

10 24-часово видеонаблюдение на
територията

-

-

х

х

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

х

11 Електронен достъп и регистриране
на лицата и превозните средства
при влизане/излизане

-

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

х

*1 – това изискване при невъзможност за изпълнение се покрива чрез изпълнение на мероприятие № 5;
*2 – това изискване при невъзможност за изпълнение се покрива чрез изпълнение на мероприятие № 10;
*3 – изисква се, когато пристанището работи само през светлата част от денонощието.
Забележка. Пристанищата за обществен транспорт, обработващи пътници, независимо от оценката по
таблица № 1 задължително прилагат мерки с № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и физическа проверка на влизащите и
излизащите пътници.“

§ 4. Създава се приложение № 8:
„Приложение № 8
към чл. 33б, ал. 3
Утвърдил: ..................
Съгласувал: ....................
(подпис) 		
(подпис)
....................................
............................................
(име, фамилия)
(име, фамилия)
....................................
............................................
(дата)
(дата)
ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ
на пристанище
........................................................................................
(тук нанеси името на пристанището)
Дата: ….......................……….………
(ден, месец, година)
СЪДЪРЖ АНИЕ
Данни за пристанището ….....…
Управление на сигурността …..
Комуникации ………………………….
Мерки за сигурност …..……….….
Друга допълнителна
информация ...............................
Раздел 6: Приложения ……………………...……
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

1:
2:
3:
4:
5:

стр.
стр.
стр.
стр.

…..
…..
…..
…..

стр. …..
стр. …..

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО
Този раздел задължително се попълва изцяло
1.1. Наименование на пристанището.
1.2. Наименование на собственика/оператора
на пристанището.
1.3. Пълен пощенски адрес.
1.4. Данни за комуникация – телефони, електронна поща и др.

1.5. Име на отговорния служител/служители
по сигурността на пристанището (ОССП).
1.6. Данни за контакт с отговорния/отговорните служител/служители по сигурността на
пристанището (ОССП):
Пощенски адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
1.7. Завършени курсове за обучение от служителите, отговарящи по сигурността на пристанището:
Дата:
Място:
Организатор на обучението:
1.8. Име и длъжност на ръководителя на
пристанищния оператор/представляващия собственика на пристанището.
1.9. Кратко обобщено представяне на пристанищните операции, включително и дейности
и необичайни характеристики, ако има такива.
1.10. Дата на изготвяне на ПСП.
1.11. Дата на одобряване на ПСП.
1.12. Дати на актуализиране на ПСП.
РАЗДЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА
Попълват се приложимите към конкретното
пристанище данни
2.1. Отговорен служител по сигурността на
пристанището (ОССП).
Кой и с какъв акт назначава (определя) ОССПС.
2.2. Длъжностни лица, имащи задължения
по сигурността.
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2.2.1. Роля, подчиненост и структура на персонала на пристанището, имащ задължения по
сигурността (препоръчителна е графична диаграма (flow diagram).
2.2.2. Задължения и отговорности на отговорния служител по сигурността на пристанището
(ОССП), в т.ч. подробности за работното му време, свързано със задълженията по сигурността.
2.2.3. Списък от задълженията по сигурността
на постоянния състав на пристанището, различни
от тези на отговорния служител по сигурността на
пристанището (ОССП) или детайлите, показани
в графичната диаграма (flow diagram).
2.2.4. Данни за фирми и други лица, с които
има сключени договори, свързани със сигурност
та, и договорените задължения.
2.3. Преглед на Правилата за сигурност на
пристанището, тяхното изменяне и допълване.
Проверки за тяхното изпълнение.
2.3.1. Процедури за преглед на Правилата за
сигурност на пристанището.
2.3.2. Процедури за изменяне и допълване на
Правилата за сигурност на пристанището.
2.3.3. Процедури за проверка изпълнението
на Правилата за сигурност на пристанището.
2.4. Реагиране и докладване на заплахи към
сигурността, инциденти и нарушения на правилата по сигурност.
2.4.1. Процедури за реагиране на заплахи към
сигурността или при нарушения на правилата по
сигурността, включително и детайли и връзки с
други планове за бедствия и описание на процеса
как отговорният служител по сигурността на
пристанището взаимодейства с тях.
2.4.2. Процедури за документиране на инциденти по сигурността.
2.4.3. Процедури по разследване на инциденти
по сигурността.
2.4.4. Процедури по докладване на органи по
сигурността, на които се докладва при инциденти
по сигурността.
2.5. Опасни товари и субстанции.
2.5.1. Процедури за документиране на опасни
товари и субстанции.
2.5.2. Процедури по складиране, съхраняване
и обработка на опасни товари и субстанции.
2.6. Сигурност на информацията.
Процедури за достъп до системите за сигурност и съхраняването на информацията на
твърди носители, преценена като чувствителна
по отношение на сигурността.
2.7. Поддръжка на съоръженията, свързани
със сигурността.
2.7.1. Подробно описание на съоръженията
по сигурността.
2.7.2. Описание на програмите за поддръжка
на съоръженията по сигурността.
2.7.3. Действия, които ще бъдат предприети в
случай на повреда на съоръжения за сигурност.
2.8. Обучения по сигурността.
2.8.1. Описание на програмите за обучение на
персонала, имащ отговорности по сигурността.
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2.8.2. Описание на програмите за обучение
по сигурността на целия персонал.
2.8.3. Описание на процедурите и документиране на обученията.
2.9. Тренировки и учения по сигурността.
2.9.1. Описание на тримесечните тренировки
по сигурността (Security Drills).
2.9.2. Описание на годишните у чения по
сигурността (Security Exercises), които ще бъдат
провеждани заедно с контролиращите органи
по сигурността.
2.10. Екипажи на кораби и слизането им на
брега.
Процедури, свързани с пристигащия и отплаващия корабен екипаж от гледна точка на
процесите на качването им на и слизането им от
кораба (системи на допуск и т.н.), и наличие на
планове за пропускателния режим на екипажите
през това пристанище.
РАЗДЕЛ 3: КОМУНИКАЦИИ
Този раздел задължително се попълва изцяло
3.1. Комуникационни връзки между кораба
и пристанището.
3.1.1. Данни за комуникационните връзки с
корабите.
3.1.2. Данни за резервни комуникационни
връзки с кораба.
3.1.3. Данни за комуникационни връзки между
персонала на пристанището, имащ отговорности
по сигурността.
3.1.4. Данни за резервни комуникационни
връзки между персонала на пристанището, имащ
отговорности по сигурност.
3.2. Сигнали за оповестяване на опасност от
кораби (Ship Security Alert).
Действия, които ще бъдат предприети, ако
и когато чрез собствен или друг източник на
пристанището се получи Сигнал за оповестяване
на опасност от кораби – Ship Security Alert.
3.3. Отговорни органи по сигурността, на които се докладва при инциденти по сигурността.
ИМЕ НА ОРГАНА: …..................… (наименование)
..............................… например „МВР“……….................…
Име на лицето за контакт:
Адрес:
Телефонен номер:
24-часов тел. номер:
Факс:
GSM:
E-mail:
ИМЕ НА ОРГАНА: ...................…… (наименование)
......................… например „ДАНС“ …...................………
Име на лицето за контакт:
Адрес:
Телефонен номер:
24-часов тел. номер:
Факс:
GSM:
E-mail:
……………………………………….........................................……
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РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Подраздели и/или точки от подраздели от
настоящия раздел, които са неприложими по
някаква причина, да се отбелязват като „Неприложимо“, като се даде кратко описание на
причините, поради които съответният подраздел
не е приложим. Не се допуска даден подраздел
да се обяви за неприложим, без да са посочени
обективни мотиви за неговата неприложимост.
4.1. Определени зони с ограничен достъп.
4.1.1. Списък на определените зони с ограничен достъп.
Зона 1 – …………….
Зона 2 – …………….
……………………….......
4.1.2. Списък на точките за достъп до зоните
с ограничен достъп.
Зона 1 – …………….
Зона 2 – …………….
……………………….......
4.1.3. Процедури за сигурност в зоните с
ограничен достъп.
4.1.4. Данни за лицата, имащи отговорности
по сигурността в зоните с ограничен достъп.
4.2. Определени зони с временно ограничен
достъп.
4.2.1. Списък на определените зони с временно ограничен достъп и причини за временните
ограничения.
Зона 1 – …………….
Зона 2 – …………….
……………………….......
4.2.2. Списък на точките за достъп до зоните
с временно ограничен достъп.
Зона 1 – …………….
Зона 2 – …………….
……………………….......
4.2.3. Процедури за сигурност в зоните с
временно ограничен достъп.
4.2.4. Данни за лицата, имащи отговорности
по сигурността в зоните с временно ограничен
достъп.
4.3. Определени сгради с контролиран достъп
до тях.
Списък на сградите с контролиран достъп:
Сграда 1 – ………………….
Сграда 2 – ………………….
……………........…………………
4.4. Схеми.
Ясно схематично представяне на местоположението на всички ограничени зони, контролирани сгради и временно ограничени зони,
както и точките за достъп до тези зони и сгради
(Приложение А).
4.5. Ограничени зони за сигурност и контролирани сгради.
4.5.1. Описание на оградите, заграж дащи
ограничените зони вътре в пристанището (където
е приложимо).
4.5.2. Предприети мерки за осигуряване на
ограничените зони, където стените, сградите,
входовете и т.н. са част от заграждащия периметър (където е приложимо).
4.5.3. Детайли за точките за входен достъп.
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4.5.4. Детайли за процедури за лица и превозни средства, изискващи достъп до зоните с
ограничен достъп.
4.5.5. Описание на допълнителните точки за
достъп, които да бъдат затворени при инцидент
по сигурността.
4.6. Пропускателен режим и системи.
4.6.1. Разположение на използваните входни
точки и тип на издаваните пропуски.
4.6.2. Детайли на системата за пропускателния
режим, процедурите за издаване и проверяване
на постоянни и временни пропуски.
4.6.3. Описание на действията, които се извършват в хода на пропускателния режим.
4.6.4. Детайли на съхраняване на информацията (записите) от системата за пропускателния
режим.
4.6.5. Действия, които се предприемат при
загубване на издаден пропуск.
4.6.6. Дисциплинарни процедури при злоупотреба с издаден пропуск.
4.6.7. Процедури по връщане на пропуски,
които вече са невалидни по някаква причина, за
анулиране на пропуски или тяхното унищожаване.
4.7. Контрол на достъпа до ограничените зони.
4.7.1. Приложени мерки за ограничаване на
достъпа в местата за контрол на достъпа.
4.7.2. Детайли за точките за входен достъп,
които да бъдат затворени.
4.7.3. Детайли от значение в зависимост от това
кои точки за входен достъп ще бъдат затворени.
4.7.4. Процедури за действие при неправомерен достъп.
4.8. Системи за наблюдение на непозволен
достъп по периметъра на пристанището.
4.8.1. Детайли на разположението на системи
за наблюдение на непозволен достъп (където е
приложимо).
4.8.2. Процедури за водене на записи и отговаряне на сигнали за опасност.
4.8.3. Детайли за допълнителни процедури
за водене на записи и отговаряне на сигнали
за опасност.
4.9. Проверки и претърсване при влизане в
ограничените зони и във вътрешността им.
4.9.1. Списък, описание и детайли за местата
за претърсване за всяка входна точка на ограничените зони.
4.9.2. Процедури за проверяване и претърсване
за наличие на неоторизирани лица.
4.9.3. Процедури за проверяване и претърсване
на багажи и персонални вещи.
4.9.4. Процедури за проверяване и претърсване
на непридружаван багаж.
4.9.5. Процедури за проверяване и претърсване
на превозни средства.
4.9.6. Процедури за проверяване и претърсване
на товари и стоки.
4.9.7. Процедури за проверяване и претърсване
на корабни помещения.
4.9.8. Съоръжения и техника, използвани за
проверяване и претърсване.
4.9.9. Процедури за записи, свързани с процедурите по претърсване.
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4.10. Наблюдение на ограничените зони и
контролираните сгради.
4.10.1. Осветление на зоните.
4.10.2. Детайли за допълнително осветление,
монтирано за целите на сигурността в ограничените зони.
4.10.3. Детайли за допълнително осветление,
монтирано за целите на сигурността контролирани сгради.
4.11. Видеонаблюдение.
4.11.1. Списък и описание на периметрите
от ограничените зони, наблюдавани чрез видеонаблюдение. Описание на процедурите за
видеонаблюдение.
4.11.2. Детайли и местоположение на системите
за видеонаблюдение и процедури за наблюдение.
4.11.3. Детайли относно записващите системи
и процедури за запис.
4.11.4. Процедури и проверки за осигуряване
на съответствието с изискванията за защита на
данните.
4.12. Патрулиране на службите по сигурността.
4.12.1. Детайли на провеждането на патрулирането на охранители в части от деня или в
режим 24 часа за:
– наземно патрулиране;
– откъм вода, ако се налага такова.
4.12.2. Брой на патрулиращия състав по сигурността.
4.12.3. Процедури за реагиране на инциденти
по сигурността.
4.12.4. Процедури за докладване на инциденти
по сигурността.
4.12.5. Процедури за действие при инциденти
откъм водата.
4.12.6. Изисквания за допълнителен персонал
по сигурността.
4.13. Паркинг за превозни средства.
4.13.1. Детайли за зоната за паркиране на
превозни средства вътре в територията на пристанището.
4.13.2. Детайли за други зони за паркиране
близо до ограничените зони и контролираните
сгради.
4.13.3. Процедури по отношение на паркингите
с ограничен достъп.
4.14. Защита откъм страната на морето/реката.
4.14.1. Детайли за наблюдението на достъпа
откъм страната на морето/реката – самостоятелно или в сътрудничество с други пристанищни
оператори.
4.14.2. Детайли за патрулиране и наблюдение
на достъпа откъм страната на морето/реката при
възникване на инцидент по сигурността – самостоятелно или в сът рудничество с дру ги
пристанищни оператори.
4.15. Прекратяване на дейности при екстрени
ситуации.
4.15.1. Процедури по прекратяване на пристанищните дейности и операции по искане на
органи по сигурността.
4.15.2. Процедури и мерки по забрана на
всякакъв достъп до пристанището по искане на
органи по сигурността.
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РАЗДЕЛ 5: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Този раздел трябва да бъде използван, ако
искате да дадете някаква допълнителна информация по Ваша преценка, свързана със сигурността
на пристанището.
РАЗДЕЛ 6: ПРИЛОЖЕНИЯ
При ложен ие А : З он и с ог ра н и чен до с тъп – схеми;
Приложение Б: Утвърдени критерии за оценка на необходимостта от конкретни мерки за
постигане на сигурност (приложение № 7 към
чл. 33б, ал. 1 от Наредба № 9).“

§ 5 . Н а в с я к ъ д е в н а р ед б а т а д у м и т е
„министърът/а на транспорта“, „Министерство/то на транспорта“ и „МТ“ се заменят
съответно с „министърът/а на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“, „Министерство/то на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и
„МТИТС“, а думите „Изпълнителна агенция
„Пристанищна администрация“, „ИА „ПА“,
„Дирекция „Пристанищна администрация“
и „ИА „Пристанищна администрация“ се
заменят съответно с „Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, „ИА „МА“, „Дирекция „Морска администрация“ и „ИА „Морска
администрация“.
Заключителни разпоредби
§ 6. Изготвянето и у твърж даването на
Правилата за сигурност на пристанището в
съответствие с изискванията по раздел Vа
се извършва в срок до 3 месеца, считано от
датата на влизане в сила на наредбата.
§ 7. Мероприятията за постигане на сигурност, предвидени в Правилата за сигурност на
пристанището, се реализират в срок до 6 месеца, считано от влизане в сила на наредбата.
Министър:
Ивайло Московски
11100

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства (ДВ, бр. 104 от
2011 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 думите „Европейската
спогодба за извършване на превоз на опасни
товари по шосе“ се заменят с „Европейската
спогодба за международен превоз на опасни
товари по шосе“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2, буква „а“ обозначенията „М1, N1,
О1, M1, N1 и G“ се заменят с „L1, L2, L3, L3e,
L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, N1, O1 и G“;
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б) в т. 3:
аа) в буква „а“ обозначенията „М1, М2, М3,
N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G“ се заменят с
„L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, M2,
M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G“;
бб) в буква „вв“ съюзът „и“ се заменя с
„и/или“;
в) в т. 5:
аа) в буква „а“ обозначенията „М1, М2, М3,
N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G“ се заменят с
„L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, M2,
M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G“;
бб) в буква „вв“ съюзът „и“ се заменя с
„и/или“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В контролно-технически пункт IV ТБ
категория се извършват периодични прегледи
на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2,
N3, O1, O2, O3, O4 и G, когато са изпълнени
изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 3,
т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 3.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. помещение за извършване на периодични
прегледи на ППС, а за извършване на прегледи
и проверки по ADR – и работна площадка;“.
§ 4. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) За спирачния стенд за измерване на
спирачните сили на ППС от категории L1, L2,
L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e не се прилагат
изискванията по ал. 3.“
§ 5. В чл. 18, ал. 1, т. 5 се правят следните
изменения:
1. В буква „б“ изречение второ се заличава.
2. В буква „д“ думите „чл. 62, ал. 4“ се
заменят с „чл. 62, ал. 5“.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Началникът на съответния областен
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ изпраща
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ документите по чл. 18, ал. 1
заедно с екземпляр от съставения протокол
(приложение № 4).“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявление за отписване на технически специалист от списък
към разрешение (приложение № 3а) лицето
по чл. 16 връща в съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ индивидуалния
печат на техническия специалист и картата
по чл. 21, ал. 1, т. 3, ако има такава.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При промяна на обстоятелствата, посочени в списъка на техническите специалисти
към издадено разрешение, извън случаите по
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ал. 3, лицето по чл. 16 подава заявление по
образец (приложение № 3а) до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията чрез началника на съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“,
към което прилага документите по чл. 18,
ал. 1, т. 5.“
§ 8. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. свидетелство за регистрация – части I
и II в оригинал; може да бъде представено
ясно и четливо копие на част І на свидетелството за регистрация;“.
2. В т. 4 думите „чл. 60“ се заменят с
„чл. 60, ал. 6“.
§ 9. В чл. 34, ал. 1 думите „част ІІ, раздел ІІ
от методиката по чл. 31, ал. 1“ се заменят със
„сертификата“.
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на ППС, регистрирани като специални ППС и са с по-малки
конструктивни разстояния на колея(-ите) на
оста(-ите), се извършват в съответната категория контролно-технически пункт.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Прегледът обхваща“ са заменят с
„Прегледите по ал. 1 и 2 обхващат“.
§ 11. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Номерът на удостоверението за преминат
допълнителен преглед е идентичен на номера
на удостоверението за техническа изправност
на ППС (приложение № 7).“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При извършване на периодични прег
леди на автобуси и установено съответствие
с т. 9.11 от картата за допълнителен преглед
(приложение № 9, допълнение 1) в част І,
буква А на удостоверението за техническа
изправност на ППС (приложение № 7) се
отбелязва това обстоятелство.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 12. В чл. 41, ал. 1 думите „пункт І, ІІІ“
се заменят с „пункт ІІІ“, а думите „Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета,
пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на
ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31
от 2000 г.; последно изм., бр. 80 от 2011 г.)“
се заменят с „Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
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за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от
2000 г.; последно изм., бр. 67 от 2012 г.)“.
§ 13. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „и подписва“ се заменят
с „подписва и подпечатва“;
б) в т. 7, буква „ж“ думите „(част І, буква А)“ се заменят с „(част ІІ)“;
в) създава се т. 14:
„14. запазва в информационната система по
чл. 11, ал. 3 цифрово графично изображение
на превозното средство, на което е извършен
прегледът, с ясно различим регистрационен
номер независимо от заключението за допускане на съответното превозно средство за
движение по пътищата, отворени за обществено ползване.“
2. В ал. 4:
а) в т. 2 думите „разпечатва данните върху“
се заменят с „въвежда данните от извършения преглед в информационната система за
електронно регистриране на прегледите, след
което разпечатва“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 6 след думите „(част I, буква А и
част II)“ се добавя „и издава знак за периодичен преглед“.
§ 14. В чл. 44, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изисква оригинал и копие на сертификата
за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност,
издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България;“.
2. В т. 2 думите „част II, раздел II от методиката“ се заменят със „сертификата“.
§ 15. В чл. 50 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато при извършването на повторен
преглед се установи несъответствие между
техническото състояние на превозното средство и издадените документи за извършения
му преди това преглед, председателят на
комисията, извършила прегледа, издава съответните документи по чл. 38, отразяващи
действителното тех ническо състояние на
превозното средство.“
§ 16. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 3:
„3. „Сертификат за съответствие на ППС“
е сертификат за съответствие на ППС с техническите изисквания и изисквания за без
опасност и сигурност, така както е посочен в

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

приложение № 4 и приложение № 5 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 на Международния
транспортен форум, издаден от производителя
или негов упълномощен представител в Република България.“
§ 17. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1,
т. 1 в буква „Б“, в текста преди т. 1 думата
„специалист“ се заменя с „професионален
бакалавър“.
§ 18. В приложение № 2 към чл. 17 думите
„(когато притежава II, III и/или V категория,
се вписва най-високата)“ се заличават.
§ 19. В приложение № 3 към чл. 18, ал. 1
в т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „б“ изречение второ се заличава.
2. В буква „д“ думите „чл. 62, ал. 4“ се
заменят с „чл. 62, ал. 5“.
§ 20. Създава се приложение № 3а:
„Приложение № 3а
към чл. 24, ал. 4
ДО
МИНИСТЪРА НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
ЧРЕЗ НАЧАЛНИК А НА
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ
„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ –
ДАИ“ …………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
от: …………………………………………………………......………………
(фирма/организация)
БУЛСТАТ/ЕИК: ………………………………………………....….
Адрес: …………………………………………………………………………
Управител: ………………………………………………………………..
Телефон: ………………………….; факс: …………………………;
e-mail: …………................………………………………………………
Уважаеми господин министър,
Моля да бъде извършена промяна в списъка
на техническите специалисти към издадено Разрешение №……………….. / ……………… г. за извършване
на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
1. Техническите специалисти, посочени в
списъка по-долу, отговарящи на изискванията
по чл. 12 – 14, да бъдат вписани в регистъра по
чл. 15, ал. 1 и/или в списъка към разрешението.
Прилагам списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви
прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13.
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Определен за председател

Свидетелство за периодично обучение
№, дата, издадено от

трамвайни мотриси

тролейбуси

издаване/заверка на ЕКМТ
сертификат

автобуси за превоз на деца и/или
ученици

автобуси за превоз на пътници

за таксиметров превоз на
пътници

ППС от кат. L1, L2, L3, L3e, L4, L4e,
L5, L5e и L7e

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Проверка
на ППС по
ADR

Притежава квалификация за
проверка на:
ППС от кат. М1, M2, M3, N1, N2, N3,
O1, O2, O3 и O4; G

Удостоверение за периодично обучение
№, дата, издадено от

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Образование (средно/висше)

Диплома за завършено образование
№, дата, издадена от

Свидетелство за управление
№, дата, притежавани категории

ЕГН

Име, презиме, фамилия

№ по ред

Списък на техническите специалисти

1.
2.
3.
...
За всеки технически специалист се прилагат:
1. копие на дипломата за завършено средно
или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2,
т. 1 и ал. 3, т. 1;
2. копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на
удостоверението за допълнително обучение по
чл. 14, ал. 5, т. 1;
3. копие на свидетелството за управление на
моторно превозно средство;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие на справка за приети уведомления
по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
6. копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден
от компетентен държавен орган – документът
се представя за техническите специалисти за
извършване на прегледи и проверки по ADR и
за председателите на комисии.
Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж
печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят
за проверка.
2. Техническите специалисти да бъдат отписани от списъка към разрешението:
1. ………….....................………/инд. печат № ……… /
карта за достъп № ……….
(ако има такава)

2. ………….....................………/инд. печат № ……… /
карта за достъп № ……….
(ако има такава)
За технически специалист се прилагат описаните индивидуални печати и картите за достъп
(ако има такива).
Подпис и печат на заявителя: …………………..“

§ 21. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата към част І:
а) в т. 1.2.2 д у м и т е „– к ат ег ори я N1:
58 % – категория M1: 50 %“ се заменят с „–
категория N1: 50 % – категория M1: 58 %“;
б) в т. 4.2 думите „Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини
и светлини за обозначаване на най-външния
габарит“ се заменят с „Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини,
светлини за обозначаване на най-външния
габарит и дневни светлини (ако има)“.
в) в т. 5.2.3, буква „д“ след думите „изиск
ванията (а)“ се добавя „ – дълбочината на
протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка
от 1,6 mm“;
г) точка 6.1.3 се изменя така:
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„
6.1. 3. Ре з ерв о ар за гориво и
т ръбопроводи
или газопроводи (включително
резервоар за горивото за отоп
ление и тръбопроводи)

Визуа лна п роверка
при поставено над
канал или върху повдигателен механизъм
ППС; използване на
газсигнализатор за откриване на пропуски
о т а в т омо би л на г азова уредба (АГУ) за
втечнен нефтен газ/
сгъстен природен газ
(ВНГ/СПГ)

1. Горивна уредба за бензин или дизелово гориво:
а) нен а деж д но (не с и г у рно) з а к р еп в а не н а
резервоара(-ите) и/или на тръбопроводите

х

х

б) пропуск и на гориво от резервоара(-ите);
липсваща или нефункционираща капачка на
резервоара(-ите)

х

х

в) повредени (деформирани) тръбопроводи

х

х

г) спирателният кран (когато има) на горивото
е неизправен

х

д) опасност от пожар поради:
– пропуски на гориво от горивопроводите;
– недостат ъчна или повредена изолаци я на
резервоара(-ите) и/или на изпускателния(-ите)
тръбопровод(-и) (когато са изолирани);
– замърсено от пропуски на масло и/или гориво
отделение за двигателя

х

х

а) АГУ на ВНГ, СПГ или водород не е в съответствие с изискванията а) и б)

х

х

б) липсва паспорт на АГУ

х

в) липсват, повредени или поставени на неподходящо място фабрична (заводска) табела на
резервоара(-ите) и/или знак за монтирана АГУ

х

г) АГУ с РН(РНИ) и резервоари, типово одобрени, произведени или първоначално въведени в
експлоатация след 23.09.2006 г., когато резервоарът
е монтиран в пътническото или багажното отделение, пълначното устройство не е монтирано откъм
външната страна на автомобила; мултиклапанът
няма спирателен клапан с дистанционно управление (евроклапан) – за ВНГ, или резервоарът
е без автоматичен клапан – за СПГ

х

д) опасност от авария поради:
– пропуски на газ от компоненти на АГУ (регулатор на налягането без или със изпарител (РН
или РНИ), газопроводи, клапани и др.;
– без изолация, компоненти на АГУ са разположени на разстояние, по-малко от 100 mm от
компоненти на изпускателната уредба или други
източници на топлина;
– замърсено от пропуски на масло отделение за
двигателя;
– ненадеждно (несигурно) закрепване на компоненти от АГУ;
– липсващ или неизправен газоизолиращ кожух,
с изключение, когато резервоарът е монтиран от
външната страна на автомобила и устройствата
му са предпазени по подходящ начин от замърсяване и вода;
– заварени и/или запоени съединения на газопроводите с идентични или с други компоненти
от АГУ.

х

2. Автомобилна газова уредба (АГУ):

– повредени (деформирани) газопроводи

x

х

x

“

С Т Р. 5 6

ДЪРЖАВЕН

2. В част ІІ се правят следните изменения
и допълнения:
2.1. в раздел ІІ:
а) в буква „Б“:
аа) наименованието на т. 1 се изменя така:
„1. При проверката на допълнителното
оборудване на автобуси за случаен превоз на
деца и/или ученици се проверяват“;
бб) точка 1.5 се изменя така:
„1.5. Видео
1.5.1. Моторните превозни средства от
категориите М2 и М3 за превоз на повече
от 22 пътници освен мястото на водача и
клас ІІІ – да са оборудвани с минимум 2 (два)
монитора.
1.5.2. Моторните превозни средства от категориите М2 и М3 за превоз на не повече от
22 пътници освен мястото на водача и клас
В – да са оборудвани с най-малко 1 (един)
монитор.“;
вв) в т. 1.6 след думата „почистване“ се
добавя „– за моторните превозни средства
от категориите М2 и М3, клас ІІІ за превоз
на повече от 22 пътници освен мястото на
водача“;
гг) точка 1.7 се отменя;
дд) точки 1.8, 1.9, 1.10 и 1.11 стават съответно т. 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10;
ее) създават се т. 2, 3 и 4:
„2. При проверката на допълнителното
оборудване на автобуси за специализиран и
превоз за собствена сметка на деца и/или
ученици се проверяват т. 1.1, 1.3, 1.7 до 1.10.
3. При извършване на проверки по т. 1 или
2 в удостоверението за преминат допълнителен
преглед за проверка на оборудването на автобуси за специализирани, случайни и превози
за собствена сметка на деца и/или ученици
(приложение № 8) се отбелязва/т видът/овете
превоз/и, за който е извършен прегледът, като
номерът на удостоверението е идентичен на
номера на удостоверението за техническа
изправност на ППС (приложение № 7).
4. Когато е извършена проверка по т. 1 и
е установено съответствие с изискванията
по точката, следва да се разбира, че ППС
съответства и на изискванията по т. 2. В този
случай в удостоверението за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването
на автобуси за специализирани, случайни и
превози за собствена сметка на деца и/или
ученици (приложение № 8) се отбелязват трите
вида превози.“;
б) в буква „В“:
аа) в т. 1.1 се създава изречение пето: „Допуска се превозното средство да бъде трайно
боядисано в зелен цвят, без облепване с фолио, когато то е хибридно или се задвижва
изключително с електрически двигател.“;
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бб) в т. 1.5 думите „за управление от инвалиди или“ се заличават;
вв) в т. 1.10 изречение второ се изменя
така: „Стикерите са с размери 150 × 130 mm
на бял фон с черни букви с височина на
буквите не по-малка от 5 mm и височина
на цифрите преди десетичния знак 15 mm, а
след десетичния знак 10 mm с информация
за: наименованието на превозвача, цената за
един километър пробег по дневна тарифа в
населено място, цената за един километър
пробег по нощна тарифа в населено място,
цената за един километър пробег извън населено място, цената за повикване на адрес,
първоначалната такса, цената за една минута
престой.“;
гг) в т. 1.15 изречение трето се изменя така:
„В т. 15 от картата за допълнителен преглед
на лек таксиметров автомобил (приложение
№ 9, допълнение 3) техническият специалист
вписва номерата на ЕТАФП, които са регис
трирани към лекия таксиметров автомобил,
номерата на фискалните памети и размера
на автомобилните гуми; същите данни се
въвеждат от председателя на комисията в
информационната система и се разпечатват
върху удостоверението за техническа изправност (приложение № 7, част І).“;
дд) т. 1.19 се отменя;
2.2. създава се раздел ІV:
„Раздел ІV
Проверки на системите на ВНГ и СПГ
1. Проверява се съответствието на данните
от паспорта (декларацията за съответствие) на
уредбата и тези, маркирани върху заводската
табела на бутилката:
1.1. на резервоар за ВНГ:
1.1.1. сериен номер;
1.1.2. вместимост в литри;
1.1.3. обозначение „LPG“ или еквивалентно
на езика на страната производител;
1.1.4. налягане на изпитване [KPa];
1.1.5. надпис: „максимално ниво на запълване: 80 %“;
1.1.6. година и месец на одобряване типа
на резервоара;
1.1.7. маркировка (знак) за одобряване на
типа;
1.1.8. надпис: „PUMP INSIDE“ или еквивалентно на езика на страната производител
и маркировка за обозначаване (когато има
горивна помпа);
1.2. на резервоар за СПГ:
1.2.1. сериен номер;
1.2.2. вместимост в литри;
1.2.3. обозначение „CNG“ или еквивалентно
на езика на страната производител;
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1.2.4. експлоатационно налягане/налягане
на изпитване [MPa];
1.2.5. маса (kg);
1.2.6. година и месец на одобряване типа
на резервоара;
1.2.7. маркировка (знак) за одобряване типа
на резервоара.
Автомобилът е неизправен в случай, че е
изтекъл срокът на експлоатация на резервоара
за СПГ или ВНГ, предвиден от производителя.
2. Проверява се закрепването на резервоара към автомобила против приплъзване,
завъртване, изместване, като се вземе предвид:
2.1. Местоположението на резервоара.
Резервоарът се монтира т райно извън
отделението на двигателя и е обезопасен с
монтажна рамка с подпорни планки, като
разстоянието от резервоара до повърхността
на пътя не трябва да е по-малко от 200 mm,
освен ако същият е адекватно защитен от
предната страна и отстрани и нито една част
не попада по-ниско от защитната конструкция.
2.2. Закрепването и състоянието на мултиклапана (спомагателното оборудване на
резервоара) и газоизолиращия кожух (при
резервоари за ВНГ) или спомагателното
оборудване на резервоара и газоизолиращия
кожух (при резервоари за СПГ).
Газоизолиращият кожух да е в свободен
досег с атмосферата, а където е необходимо,
посредством свързващ маркуч и отвеждащ
отвор. Отвеждащият отвор не трябва да е
насочен към източници на топлина като изпускателната уредба.
3. Проверява се закрепването и състоянието на гъвкавия тръбопровод за отвеждане
пропуски на газ от газоизолиращия кожух в
атмосферата.
4. Проверява се закрепването и състоянието на газопровода от резервоара за СПГ или
ВНГ до РН или РНИ (редуктор-изпарителя).
5. Проверява се закрепването и състоянието на РН или РНИ (редуктор-изпарителя).
6. Проверява се изправността и състоянието на електрическите съединения (кабелите
и кабелните снопове – при възможност) на
компонентите и отделните технически възли
на АГУ.
7. Проверява се за пропуски на газ от
съединенията, компонентите и отделните
технически възли на АГУ с използване на
газсигнализатор.
8. Проверява се закрепването на пълначното устройство и осигуряването му срещу
замърсяване и изпръскване с вода.
9. Проверява се за наличието на стикер
(знак) за моторно превозно средство (МПС) с
монтирана автомобилна газова уредба (АГУ),
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поставен на задното стъкло от вътрешната
страна в горния ляв ъгъл или на подходящо
място на предното стъкло, ако МПС няма
задно стъкло. Стикерът (знакът) е определен
в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от
движение на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни
превозни средства.
За извършване проверките на АГУ индикаторът за нивото на газта в резервоара трябва
да отчита наличие на газ. При възможност
за отчитане на количеството на газта тя да
е над 5 % от допустимото количество за съответния резервоар.
Проверките на АГ У се извършват при
работещ на газ двигател, загрят до работна
температура.“;
2.3. създава се раздел V:
„Раздел V
Определяне на степента на износване на елементите на теглително-прикачните устройства
на ППС
Степента на износване на основните елементи от масово използваните теглителноприкачни устройства на ППС се определят
със съответните калибри или се измерват
съгласно посочените размери с шублери.
Граници на износване

Проверка на износването на заключващия
клин на буксирното устройство
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Проверка с калибър на износването в ухото
на ремаркето

Проверка на състоянието на буксирното
устройство

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

2.4. създава се раздел VІ:

“

„Раздел VІ
Дневни светлини
Монтираните на превозните средства дневни светлини трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Одобрение на типа:
Дневните светлини трябва да са от одобрен
тип съгласно някой от посочените нормативни актове:
– Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване
типа на габаритни светлини, стопсигнали
и дневни светлини на моторни превозни
средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 24 от
2004 г.), или
– Директива 76/758/ЕИО на Съвета от
27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно габаритните светлини, предните габаритни светлини,
задните габаритни светлини и стопсветлините
на моторни превозни средства и техните ремаркета (OB L 262, 27.09.1976 г.), или
– Правило № 87 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания за
одобрение на светлини за движение през деня
за моторни превозни средства.
Съответствието с изискванията за одоб
рение на т ипа на дневни те светлини се
потвърждава с наличието на маркировка за
одобрен тип по образец, посочен в съответния
нормативен акт, съгласно който е издадено
одобрението на типа на дневните светлини.
2. Брой:
Дневните светлини да са две на брой.
3. Монтажна схема:
Няма специални изисквания.
4. Местоположение:
4.1. по широчина: точката от видимата
повърхност по направление на базовата ос,
която е най-отдалечена от средната надлъжна
равнина на превозното средство, не трябва
да се намира на повече от 400 mm от найкрайния външен ръб на превозното средство;
разстоянието между вътрешните краища на
двете видими повърхности по направлението
на базовите оси не трябва да е по-малко от
600 mm; това разстояние може да е намале-
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но до 400 mm, когато цялата широчина на
превозното средство е по-малка от 1300 mm;
4.2. по височина: на не по-малко от 250 mm
и на не повече от 1500 mm от земната повърхност;
4.3. по дължина: на предната част на превозното средство; това изискване се счита
за изпълнено, ако излъчваната светлина не
причинява неудобство на водача, пряко или
непряко, чрез огледалата за обратно виждане
и/или чрез други отразяващи повърхности на
превозното средство.
5. Геометрична видимост:
5.1. в хоризонталната равнина: 20° навън
и 20° навътре;
5.2. във вертикалната равнина: 10° нагоре
и 10° надолу.
6. Ориентация:
Дневните светлини да са насочени напред.
7. Електрическа схема на свързване:
Дневните светлини трябва да се включват
автоматично, когато устройството, което пуска
и спира двигателя, е в положение, при което
двигателят може да работи.
Дневните светлини трябва да се изключват
автоматично, когато устройството, което пуска
и спира двигателя, е в положение, при което
двигателят не може да работи или когато
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предните фаровe против мъгла или фаровете
са включени, освен когато фаровете се използват за подаване на периодични светлинни
предупреждения през кратки интервали.
Когато дневните светлини са включени,
не трябва да са включени предните и задни те габари т ни светлини, светлини те за
обозначаване на най-външния габарит (ако
има такива) и осветителят на задния регистрационен номер.“
§ 22. В приложение № 7 към чл. 38, ал. 1
в част І, буква „А“ на образеца на удостоверението се правят следните изменения и
допълнения:
1. След думите „(приложение № 9, допълнение 3)“ на нов ред се добавя „Номера на
ЕТАФП …………… Номера на фискални памети ……………. Размер на автомобилните гуми
………………………….“
2. След думите „(приложение № 6)“ на нови
редове се добавя:
„
Автобусът е годен за превоз на трудноподвижни лица.
Пътното превозно средство е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.“
§ 23. Приложение № 8 към чл. 38, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 38, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
Удостоверение № …………… за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на
автобус за случаен, специализиран и превоз за
собствена сметка на деца и/или ученици
случаен
превоз

специализиран и превоз за
собствена сметка

1. Регистрационен номер:
2. Автобусът е от клас:
3. Брой места за сядане:
4. Дата на прегледа:
5. Дата на следващ преглед:
6. Разрешение № на КТП:
7. Фамилия, подпис и печат
на техническия специалист:
8. Фамилия, подпис и печат
на председателя:

……………......
……………......
………....………
……………......
……………......
……………......
……………......
……………......

Забележка. Максималният формат на удостоверението е А5 (148 × 210 mm).“
§ 24. В приложение № 9 към чл. 43, ал. 1 в т. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 4.2 думите „Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и
светлини за обозначаване на най-външния габарит“ се заменят с „Предни и задни габаритни
светлини, странични габаритни светлини, светлини за обозначаване на най-външния габарит
и дневни светлини (ако има)“.
2. В Допълнение 1 в т. 9.6.1, 9.6.2 и 9.6.3 от таблицата думите „Ненадежден“, „Неизправни“
и „Несъответствие“ се заменят съответно с „Надежден“, „Изправни“ и „Съответствие“.
3. В Допълнение 2 навсякъде в текста думите „и/или случаен превоз“ се заменят със „случаен или превоз за собствена сметка“.
4. В Допълнение 3 т. 5 от таблицата се изменя така:
„
5.

11101

НЕ

Без допълнително оборудване за управление с учебна цел

ДА

“
За министър:
Валери Борисов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от
2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101
от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г.)
§ 1. Член единствен се изменя:
„Член единствен. Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени
по вид и обхват, съгласно приложения № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.“  
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. в § 1а, изречение първо, след думата
„структура“ се добавят думите „на  лечебно
заведение за болнична помощ и“;
2. създават се § 1д и § 1е:   
„§ 1д. „Процедура за асистирана репродукция“ е система от изисквания и указания
за извършване на медицински и биологичнолабораторни дейности, свързани с хормонална
контролирана овариална (яйчникова) хиперстимулация (КОХС) с престой на пациента в
лечебното заведение до 12 часа и фоликулна
пункция, оплождане на яйцеклетки, ембриотрансфер и криоконсервация с престой на
пациента до 24 часа.
§ 1е. „Процедура за нуклеарномедицинско
компютър-томографско образно изследване“
е система от изисквания и указания за извършване на високотехнологични медицински
изследвания след интравенозно въвеждане на
радиофармацевтичен препарат с престой на
пациента в лечебното заведение до 12 часа.“
§ 3. В приложение № 1 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. в част V:
а) в т. 3 след думата „имунизации“ се добавят думите „и реимунизации“;
б) в т. 5 след думата „имунизации“ се добавят думите „и реимунизации“;
2. в част IX:
а) в т. 2 след думата „друго“ се добавят
думите „лечебно заведение за болнична помощ или“;
б) в таблица № 4 се добавя нов ред:
„28а. Велинград“.
§ 4. В приложение № 2 към член единствен в раздел II „Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по
специалности“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. в част „Акушерство и гинекология“:
а) в раздел „Специализирани медицински
дейности“ т. 21 се заличава;
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б) в раздел „Високоспециализирани медицински дейности“ се създава т. 5:
„5. Ехография на млечна жлеза“;
2. в част „Физикална и рехабилитационна
медицина“ в раздел „Специализирани медицински дейности“ се създават т. 23 – 27:
„23. Антропометрия (соматоскопия, сантиметрия, ъглометрия, плантография, динамометрия, определяне на телесна маса);
24. Клинично функционално изследване
(мускулно тестуване, обем на движение, равновесие/координация, сръчност);
25. Локомоторен анализ (анализ на походката);
26. Анализ на дейностите от ежедневния
живот (ДЕЖ);
27. Определяне на рехабилитационен потенциал.“;
3. в част „Хирургия“, ред 14 „Дилатация
на ануса“ се заличава;
4. в част „Клинична лаборатория“ в раздел „Високоспециализирани изследвания“,
група изследвания „А. Хормони“, след думата „Progesteron“ се добавя „Антитела срещу
Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO“;    
5. в част „Образна диагностика“:
а) в раздел III „Рентгенологични изследвания група 3“, ред 1 „Обзорна (панорамна)
рентгенография на зъби (Ортопантомография)“
се заличава;
б) в раздел V „Други образни изследвания“,
част „Високоспециализирани диагностични
изследвания“ се създават редове 7 и 8:
„7. Обзорна (панорамна) рентгенография
на зъби (Ортопантомография);
8. Ехография на млечна жлеза“.
§ 5. В приложение № 4 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. в наименованието на приложението
думите „и комплексни онкологични центрове“ се заменят с „комплексни онкологични
центрове и диализни центрове“;
2. редове 27 и 28 се заличават;
3. създава се ред 32:
„32. Поставяне на постоянен тунелизиран
катетър за хемодиализа.“
§ 6. В приложение № 5 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. ред 75 се изменя:
„*75. Бъбречнокаменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия“;
2. ред 78 се изменя:
„*78. Оперативни процедури върху мъжка
полова система“;
3. ред 98 се изменя:
„98.1. Бронхоскопски процедури с неголям
обем и сложност в пулмологията
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98.2. Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията“;
4.  ред 117 се изменя:
„117. Глухота – кохлеарна имплантация“;
5. ред 142 се изменя:
„142.1. Преж девременно прекъсване на
бременността по медицински показания до
13 гест. с. включително
142.2. Преж девременно п рек ъсване на
бременността по медицински показания от
14 гест. с. до 20 гест. с. включително“;
6. на ред 144 числото „36“ се заменя с „37“;
7. ред 153 се изменя:
„153.1. 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.
153.2. 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. Високотехнологична асистирана с робот
гинекологична хирургия.“;
8. ред 166 се изменя:
„*166. Хирургични интервенции на ануса
и перианалното пространство“;
9. ред 184 се изменя:
„184.1. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
184.2. Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни
тъкани“;  
10. ред 185 се изменя:
„185. Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени
новообразу вани я с минима лен болни чен
престой 1 ден“;
11. на ред 186 думите „женската гърда“ се
заменят с „гърдата“;
12. ред 194 се изменя:
„194. Консервативно лечение на съдова
недостатъчност“;
13. ред 197 се изменя:
„197. Конструиране на постоянен съдов
достъп за хрониохемодиализа и за поставяне
на порт-а-кат за химиотерапия“;  
14. ред 257 се изменя:
„257.1. Конвенционална телегаматерапия и
брахитерапия със закрити източници
257.2. Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити
източници“;
15. ред 258 се изменя:
„258.1. Високотехнологично лъчелечение на
онкологични и неонкологични заболявания
258.2. Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания“;
16. ред 280 се изменя:
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„280. Хирургично лечение на изгаряния с
площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 %
при деца“;
17. на ред 298 числото „3“ се заменя с „2“;
18. създават се редове 305 – 308:
„305. Физикална терапия, рехабилитация
и специализирани грижи при персистиращо
(хронично) вегетативно състояние
306. Лечение на доказани първични имунодефицити
307. Реплантации с микросъдова хирургия
308. Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст.“
19. в частта „Забележки“:
а) точка 3 се изменя:
„3. Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални),
осигуряващи основното лечение по клинични
пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1,
257.2, 258.1, 258.2 и 298, на необходимите
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колони
стимулиращи фактори, бифосфонати и други
лекарствени продукти, повлияващи костната
структура и минерализация за състояния/
усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в цената
на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.
Стойността на еритро-, тромбо- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и
хелиращата терапия, прилагани в клиничната
пътека по ред № 253 за състояния/усложнения,
произтичащи от основното заболяване или
лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.
Лекарствените продукти се предписват и
прилагат от лечебното заведение и се заплащат
от НЗОК при спазване на правилата, въведени
с т. 5 на забележките към приложение № 10.“;
б) в т. 4 думите „лекарствени продукти“ се
заменят с „приложение на лекарствени продукти, в това число и тези по предходната т. 3“;  
в) създават се т. 5, 6 и 7:
„5. Клиничните пътеки по редове № 268 –  
279 не включват стойността на ваксините,
които се поставят в лечебното заведение след
раждането на детето според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен
календар. Ваксините се доставят на лечебните
заведения за сметка на НЗОК.
6. По клинична пътека по ред 240 могат да
се извършат не повече от 12  хоспитализации
годишно с обща продължителност най-малко
120 дни, разпределени последователно или през
определени периоди от време по преценка на
лекаря, предлагащ хоспитализацията.
7. Дейности по клинична пътека по ред
308 могат да се извършват само ако не може
да бъде приложено диагностициране и/или
лечение на детето по друга клинична пътека.“  
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§ 7. В приложение № 8 към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. след ред „Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи
имунния механизъм“ с код по МКБ „D50-D89“ се създават редове:

„ Б о ле с т и н а Е 00 – до двана- С у б с т рат и, ензи- до че- Ендокринология и до д в е; конщитовидната Е 07
жлеза

десет

ми, хормони, ЕКГ, тири болести на обмясц и н т и г рафи я на
ната, кардиология,
щи тови дна ж леочни болести
за, ехог рафи я на
щитовидна жлеза,
имунологични изследвания група 2

султации при
специалист по
очни болести
при заболявани я по МК Б
код Е 03 – до
ед н а н а т р и
години

Б о ле с т и н а Е 10 – до двана- Хематологични и до чеендокринна- Е 35
десет
цитологични субст- тири
та система
рати, електролити
и олигоелементи,
у рина – основна
програма, микроалбуминурия, ЕКГ,
р ен т г ено лог и ч н и
изследвания група
3, остеоденситометрия при пациенти с
доказан хиперпаратиреодизъм, доплерова сонография на
артерии и вени

Ендокринология и
болести на обмяната, кардиология,
очни болести, неврология, нефрологи я, хиру рги я,
акушерство и гинекология, репродуктивна медицина

Разстройства Е 70 – до дванана обмяната Е 90
десет
на веществата

Ендокринология и до две
болести на обмяната, кардиология,
очни болести, неврология, нефрология

Хематологични и до чецитологични кръ- тири
восъсирване и фибринолиза, на урина – основна програма, субстрати,
ензими, електролити и олигоелементи,
ЕК Г, рентгенологични изследвания
група 3

до д в е; консултации при
специалист по
очни болести
при заболявани я по МК Б
код Е11 – до
една годишно

“

2. в края на частта „Забележки“ се създава изречение четвърто:
„Диспансерното наблюдение по отношение на пациенти със заболяванията от приложението,
които могат да бъдат определени като редки болести, може да се извършва и в лечебни заведения за болнична помощ, които отговарят на определените във връзка с това в медицинските
стандарти специфични условия за тяхната дейност, структура и вътрешна организация.“  
§ 8. Създава се приложение № 8а към член единствен:
„Приложение № 8а
към член единствен
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически
и психиатрични заболявания
1. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се състои от  специализирани и високоспециализирани медицински дейности и изследвания, които се осъществяват в съвкупност.
2. Децата с кожно-венерически заболявания подлежат на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при следните обем и честота:
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Рубрика
по МКБ

Код МКБ
10

Заболявания

1

2

3

В р о д е н А50.0
сифилис
А50.1

ВЕСТНИК

Специ- Продъл- Периоалист,
жителдичност
проност на
за една
веждащ наблюде- година
диспаннието
серизацията

4

5

6

Клиничен
преглед
(специализирани
мед.
дейности и
ВСД)

Необходими
изследвания
за една
година

Брой

7

8

9

Ранен вроден сифи- к о ж н и до седем- ч е т и р и к л и н и лис със симптоми и в е н е - г од и ш н а прегледа чен прерически възраст
годишно глед
болести
Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

три прегледа годишно

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

к о ж н и до 18 го- ч е т и р и
и в е н е - дини
прегледа
рически
годишно
болести

Първичен сифилис с други локализации

кожни
1 година
и венерически
болести

Ранен си- А51.0
филис
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А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис к о ж н и до пет гона кожата и лига- и в е н е - дини
виците
рически
болести

А51.4

Дру ги форми на
вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

НеобНеходими обхоконсул- дими
тации
кон(специсулализира- тации
ни мед. (брой)
дейности
за
и ВСД)
една
година
10

11

педиатър,
нервни
болести,
очни болести

2

нервни
болести,
очни болести

1

1

нервни
болести,
очни болести

2

до ІІІ
година –
2,
след
ІІІ го
година –
1 път
годишно

невролог
до т ре та
г од и н а –
2, след
третата
г од и н а –
1 път годишно

специ- 2
фични
тестове
за сифилис –
TPHA,
VDRL,
ELISA
test

два пре- клиултрагледа го- ничен
микро-    
дишно
преглед скопия
- 1 път;                                      
специфични
тесто-ве
- TPHA,
VDRL,
ELISA
test  - 2
пъти

I годик линина –
чен пре4 преглед
гледа, II
година –
3 прегледа,
III година –
2 прегледа,
след IV
годинапо 1преглед

л и к вор;
специфични
тестов е
–
TPHA,
VDRL,
ELISA
test –
2 пъти

С Т Р. 6 4
1
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2

Късен си- А52.0
филис
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0
А52.0

3

4

5
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8

9

10

11

І98.0
І79.0
І39.1
І79.1
І68.1
І39.8
І41.0
І32.0
І39.3

С ифи л ис на с ър дечно-съдовата
система:
Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ.
Сифилистична аневризма на аортата.
Сифилистичен аортен дефект.
Сифилистичен аортит.
Сифилистичен церебрален артериит.
Сифилистичен
ен док ард и т БД У.
Сифилистичен миокардит.
Сифилистичен перикардит.
Сифилистична дих ат е л н а недо с т атъчност

к о ж н и 5 години два пре- к л и н и и венегледа го- чен прерически
дишно
глед
болести

специ- 2
фични
тестове
за д иа г ностика
на сифилис –
TPHA,
VDRL,
ELISA
test

к а р д и о - 1 път
хирург
за
или кар- сърдиолог с дечна
ЕКГ
форма

А52.1 М14.6
А52.1 Н94.0
А52.1 G05.0
А 52.1 G01
А52.1 Н48.0
А52.1 G63.0
А52.1 Н48.1
А52.1 G22

Невросифилис със
симптоми:
Артропатия на
Charcot.
Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен
сифилистичен енцефалит.
Късен сифилистичен менингит.
Късна сифилистична атрофия на
зрителния нерв.
Късна сифилистична полиневропатия.
Късен сифилистичен ретробулбарен
неврит.
Сифилистичен паркинсонизъм.

к о ж н и 5 години два пре- к л и н и и венегледа го- чен прерически
дишно
глед
болести

специ- 2
фични
тестове
за д иа г ностика
на сифилис –
TPHA,
VDRL,
ELISA
test
ликвор

невролог

2

А52.2

А с и м п т о м а т и ч е н к о ж н и 5 години два пре- к л и н и невросифилис
и венегледа го- чен прерически
дишно
глед
болести

невролог

2

специфични
тестове
за д иа г ностика
на сифилис –
TPHA,
VDRL,
ELISA
test ;

2

БРОЙ 99
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

11

Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит
при сифил ис. Късен
сифилист и чен бу р си т. Къ с ен
сифи лист ичен хорио р е т и н и т.
Късен сифилистичен
еписклерит.
Късно сифилистично
въ зпа ление
на женск ите полови
о р г а н и .
Късна сифилистична
левкодерма.
Късна сифилистична
офталмопатия НК Д.
Късен сифилистичен
пе ри т он и т.
Сифилис
на кости.
Сифилис на
черен дроб.
Сифилис на
бя л д р о б.
Сифилис
на мускули.
Синовиален
сифилис.

по профила на
заболяването

1

А52.8

Късен латен тен сифилис

невролог,
офтолмолог

1

А52.9

Късен сифилис, неуточнен
ен док ринология
и болести
на обмяната или
детска
ен док рино лог и я ,
УНГ

2

А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7
А52.7

Пемфигус L10.0

L10.1

5

6

С Т Р. 6 5
10

А52.3

4

ВЕСТНИК
7

8

9

Невросифилис, неуточнен
N08.8
M73.3
H32.0
H19.0
N74.2
L99.8
H58.8
K67.2
М90.2
K77.0
J99.8
М63.0
М68.0

Пeмфиг ус к о ж н и
вулгари
и венерически
П е м ф и г у с болести
вегетанс

L10.2

Пемфиг ус
фолиацеус

L10.3

Пемфиг ус
бразилиензис (fogo
selvagem)

L10.4

Пемфиг ус
ери т емат о зус

п р е з це - ч е т и р и к л и н и лия пери- прегледа чен преод на ак- годишно глед
тивност
на з аб о ляването

П К К ,
кръвна
захар,
а н т и пемфиг у с н и
антитела
DIF, IIF

2

С Т Р. 6 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6
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7

8

9

10

11

Пемфиго- L12.2
ид

Хронична булозна к о ж н и
болес т в де т ск а и веневъзраст
рически
болести

п р е з це - два пре- к л и н и лия пери- гледа го- чен преод на ак- дишно
глед
тивност
на з аб о ляването

П К К ,
кръвна
захар,
метхемоглобин,
DIF

2

гастроентерология

2

Херпе т и- L13.0
формен
дерматит

Дерматитис херпе- к о ж н и
тиформис (болест и в е н е на M.Duhring)
рически
болести

п р е з це - два пре- к л и н и лия пери- гледа го- чен преод на ак- дишно
глед
тивност
на з аб о ляването

П К К ,
кръвна
захар,
метхемоглобин,
DIF

2

гастроентерология

2

П с о р и - L40.0
азис

Псориазис вул га- к о ж н и
рис
и венерически
болести

п р е з це - ч е т и р и к л и н и лия пери- прегледа чен преод на ак- годишно глед
тивност
на з аб о ляването

л и п и ден
п рофи л,
С У Е ,
чернодробни
проби,
CRP

2

ревмат о логия

2

л и п и ден
п рофи л,
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
АЛАТ;
C R P ,
П К К ,
кръвна
захар

2

педиатър

2

ревмат о логия

2

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

А к родерматитис
континуа

L40.3

Па лмоплантарна
пустулоза

л и п и ден
п рофи л,
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
АЛАТ;
C R P ,
П К К ,
кръвна
захар,
микробиолог и ч н о
изследване на
пустула

2

L40.4

Гутатен псориазис

л и п и ден
п рофи л,
С У Е ,
чернодробни
проби,
C R P ,
П К К ,
кръвна
з а х а р
микробиолог и ч н о
изследване на
гърлен
секрет

2

L40.5
М07.0
L40.5
М07.1
L40.5
М07.2
L40.5
М07.3 L40.
5 М09.0

Артропатичен псориазис. Диста лна
ин терфа лангеа лна псориатична
ар т ропат и я. Инва л и д изи ра щ ар трит. Псориатичен
спондилит. Други
п с о р и ат и ч н и а р тропатии

П К К ,
С У Е ,
C R P ,
графия
на стави;
ревматоиден
фактор

1

БРОЙ 99
1
Еrythema
multiforme

ДЪРЖАВЕН
2

L51.0

L51.1
L51.2

3

4

Небулозна Еrythema к о ж н и
multiforme
и венерически
болести
Булозна Еrythema
multiforme

6

С Т Р. 6 7
7

п р е з це - два пре- к л и н и лия пери- гледа го- чен преод на ак- дишно
глед
тивност
на з аб о ляването

Erythema nodosum

Л у п у с L93.0
еритематодес
L93.1

Д искои ден л у п ус к о ж н и
еритематодес
и венерически
С у б а к у т ен л у п ус
болести
еритематодес
Дру ги форми на
кожен лупус еритематодес

кожни
и венерически
болести

8

10

11

2

е л е к тролити, общ
белтък,
П К К ,
С У Е ,
C R P ,
у р е я ,
к р е а тинин,
микробиолог и ч н и
изследванияпосявка
на кожа

1

педиатър

1

П К К ,
С У Е ,
C R P ,
рентген
на бял
дроб

2

педиатър

2

п р е з це - ч е т и р и к л и н и - A N A –
лия пери- прегледа чен пре- п р о ф и л ,
од на ак- годишно глед
ПКК
тивност
на з аб о ляването

2
ревмат о логия

2

п р е з це - два пре- к л и н и лия пери- гледа го- чен преод на ак- дишно
глед
тивност
на з аб о ляването

П К
С У
C R
IgM,

9
К ,
Е ,
P ,
IgG

Токсична епидерма л на нек р ол иза
(Lyell)

Er y t hema L52
nodosum

L93.2

5

ВЕСТНИК

* Диспансерното наблюдение е за 12 месеца от диагностициране на заболяването.
3. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение по т. 2 се извършва в лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и в центрове за кожновенерически заболявания.
4. Децата с психиатрични заболявания подлежат на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при следните обем и честота.

С Т Р. 6 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

Рубрика
по МКБ

Код
МКБ
10

Заболявания

Специалист,
провеждащ
амбулаторното наблюдение

Продължителност на
наблюдението

Периодичност за
една
година

Клиничен
преглед
(специализирани
мед. дейности)

Необходими изследвания
за една
година

Брой

Необходими
консултации
(специализирани мед.
дейности и
ВСД)

Необходими
консултации
(б р о й )
за една
година

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Шизофре- F20.0
нии

Параноид- д е т с к а п с и- д о н а - 12 пъти
н а ш и з о - хиатрия или в ъ р ш - г о д и ш френия
психиатрия
в а н е н а но
18-годишна
възраст

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.3

Н е д и ф е - д е т с к а п с иренцирана хиатрия или
ш и з о ф р е - психиатрия
ния

F20.4

По с т ш и з офренна
депресия

F20.8

Друга шизофрения

д о н а - 12 пъти
в ъ р ш - годишв а н е н а но
18-годишна
възраст

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
ЕКГ – на
6 месеца; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
ЕКГ – на
6 месеца; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

БРОЙ 99
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ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 6 9
8

9

F20.5

Резидуална д е т с к а п с и- д о н а - 6 п ъ т и
ш и з о ф р е - хиатрия или в ъ р ш - г о д и ш ния
психиатрия
в а н е н а но
18-годишна
възраст

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
ЕКГ – на
6 месеца; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

М а н и е н F30.0
епизод

Х и п о м а - д е т с к а п с и- д о н а - 12 пъти
ния
хиатрия или в ъ р ш - г о д и ш психиатрия
в а н е н а но
18-годишна
възраст

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
Е К Г –
веднъж
годишно; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
Е К Г –
веднъж
годишно; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

F30.1

Мания без
пс и хо т и чни симптоми

F30.2

М а н и я с д е т с к а п с ипс и хо т и ч- хиатрия или
н и с и м п - психиатрия
томи

F30.8

Други манийни епизоди

д о н а - 12 пъти
в ъ р ш - годишв а н е н а но
18-годишна
възраст

10

11

С Т Р. 7 0
1

ДЪРЖАВЕН
2

Б и п о л я р - F31.0
н о а ф е ктивно разстройство

3

4

Биполярно д е т с к а п с иафективно хиатрия или
р а з с т р о й - психиатрия
ство, сегашен епизод – х ипоманиен

F31.1

Биполярно
афективно
разст ройство, сегашен епизод – маниен без
пс и хо т и чни симптоми

F31.2

Биполярн о а ф е ктивно разстройство,
сегашен
епизод –
маниен с
пс и хо т и чни симптоми

F31.3

Биполярн о а ф е ктивно разстройство,
сегашен
епизод –
умерена
или лека
депресия

F31.4

Биполярно
афективно
разст ройство, сегашен епизод – тежка
депресия
без психотични
симптоми

F31.5

Биполярно
афективно
разст ройство, сегашен епизод – тежка
депресия с
пс и хо т и чни симптоми

5

ВЕСТНИК
6

д о н а - 12 пъти
в ъ р ш - годишв а н е н а но
18-годишна
възраст

7
о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
Е К Г –
веднъж
годишно; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

БРОЙ 99
8

9
1

10

11

БРОЙ 99
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ДЪРЖАВЕН
2

3

4

F31.6

Биполярно
афективно
разст ройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно
афективно
разст ройс т во, сега
в ремисия

F31.8

Дру г и би- д е т с к а п с ип о л я р н и хиатрия или
афективни психиатрия
разст ройства

Д е п р е с и - F32.0
вен епизод

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 7 1
8

9

д о н а - 12 пъти
в ъ р ш - годишв а н е н а но
18-годишна
възраст

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
Е К Г –
веднъж
годишно; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

Лек депре- д е т с к а п с и- една го- 12 пъти
сивен епи- хиатрия или д и н а о т г о д и ш зод
психиатрия
началато но
на настъпването на
ремисия

о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
Е К Г –
веднъж
годишно; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

1

F32.1

Умерено
т еж ък де пресивен
епизод

F32.2

Тежък депресивен
епизод без
пс и хо т и чни симптоми

F32.3

Тежък депресивен
епизод с
пс и хо т и чни симптоми

F32.8

Дру г и де пресивни
епизоди

10

11

С Т Р. 7 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

Рецидиви- F33.0
ращо -депресивно
ра з с т р ойство

3

Рец и д и ви- д е т с к а п с ир а щ о д е - хиатрия или
п р е с и в н о психиатрия
разст ройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рец и д и виращо депресивно
разст ройство, сегашен епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидиви ра що
депресивно
разстройство,
сегашен
епизод –
тежък без
пс и хо т и чни симптоми

F33.3

Рецидиви ра що
депресивно
разстройство,
сегашен
епизод –
тежък с
пс и хо т и чни симптоми

F33.4

Рец и д и виращо депресивно
разст ройс т во, сега
в ремисия

F33.8

Дру г и рец и д и ви ращи депресивни разстройства

Ф о б и й н и F40.0
т р евож н и
ра з с т р ойства

F40.1

4

5

ВЕСТНИК
6

д о н а - 12 пъти
в ъ р ш - годишв а н е н а но
18-годишна
възраст

А г о р а ф о - д е т с к а п с и- две годи- 4 п ъ т и
бия
хиатрия или ни от от- г о д и ш психиатрия
к р и в а н е но
на заболяването

С оц и а л н и
фобии

7
о ц е н к а ПКК
на случа я; съв е т в а н е;
измерване на артериално
кръвно
налягане
и сърдечна честота – при
в с е к и
п р е г л ед ;
Е К Г –
веднъж
годишно; тегло
и BM I –
веднъж
на 6 месеца

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции,
Е К Г –
веднъж
годишно

БРОЙ 99
8

9
1

10

11
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ДЪРЖАВЕН
2

3

F40.2

Специфични (изолира н и) ф о бии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

О б с е с и в - F42.0
но-компулсивно
ра з с т р ойство

С преобла- д е т с к а п с ида ва не на хиатрия или
нат ра п л и- психиатрия
ви мисли
или умствени предъвквания

5

6

7

пет годи- 12 пъти
ни от от- г о д и ш к р и в а н е но
на заболяването

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции,
Е К Г –
веднъж
годишно

Д и с о ц и а - д е т с к а п с и- три годи- 6 п ъ т и
т и вна ам- хиатрия или ни от от- г о д и ш незия
психиатрия
к р и в а н е но
на заболяването

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции,
Е К Г –
един път
годишно

F42.1

С преобла да ва не
на компулсивни
действия
(натрапливи ритуали)

F42.2

Смесени
нат ра п л иви мисли и
действия

F42.8

Дру г и об сесивнокомпулсивни разстройства

Д и с о ц и - F44.0
ат и вн и
(конверсионни) разстройства

4

ВЕСТНИК

F44.3

Транс или
с ъ с т оя н ие
на обладаност

F44.4

Дисоциативни разст ройства
на моториката

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциат и вна амнези я или
заг уба на
сетивност

F44.7

Смесени
дисоциативни (конверсионни)
разст ройства

С Т Р. 7 3
8

9

10

нервни
болести
или
детска
неврология –
ЕЕГ
веднъж
през
6-месечния
период

11

2

С Т Р. 7 4
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

F44.8

Други дисоциативни
(конверсионни) разстройства

Други не- F48.0
вротични
ра з с т р ойства  – да
отпадне

Синдром
на деперсона лизация – дереализация

F48.8

Д р у г и
у точнени
нев р о т и чни разстройства
Детски ау- д е т с к а п с итизъм
хиатрия – до
14 г., детска
психиат ри я
или пси х иатрия – от 14
до 18 г.

F84.1

Атипичен
аутизъм

F84.2

Синдром
на Rett

F84.3

Дру г о де зинтегративно разс т р ойс т в о
в детството

F84.4

Х и п е р а ктивно разстройство,
съчетано с
умствено
изоставане и стереотипни
движения

F84.5

Синдром
на Asperger

F84.8

Дру г и г е н е р а л и з ирани разстройства в
развитието

Х и пе рк и- F90.0
нетични
ра з с т р ойства

F90.1

5

6

Нев р ас т е - д е т с к а п с и- три годи- 6 п ъ т и
ния
хиатрия или ни от от- г о д и ш психиатрия
к р и в а н е но
на заболяването

F48.1

Г е н е р а - F84.0
лизирани
ра з с т р ойства в развитието

4

ВЕСТНИК

Н а р у ш е - детска психин ие в а к- атрия
т и вно с т т а
и вниманието

Хиперк инетично
разст ройство на поведението

7

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции

д о н а - 4 п ът и
в ъ р ш - годишв а н е н а но
18-годишна
възраст

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане

д о н а - 12 пъти
вършва- г о д и ш не на 15 но
години

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции,
Е К Г –
два пъти
годишно

БРОЙ 99
8

9

10

11

БРОЙ 99
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

F90.8

Дру г и х иперкинетични разстройства

4

5

ВЕСТНИК
6

7

Ра зс т рой- F91.3
ства в поведението

Р а з с т р о й - детска психиство с про- атрия
тивопоставяне и
п ред извикателство

три годи- 12 пъти
ни от от- г о д и ш к р и в а н е но
на заболяването

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции

Е м о ц и о - F93.0
нални разст ройства
с нача ло,
типично за
детството

Т р е в о ж н о детска психи- д о н а - 12 пъти
р а з с т р о й - атрия
вършва- г о д и ш ство при
не на 14 г. но
деца, предизвикано
от раздяла

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции

F93.1

Фоби й но детска психит р е в о ж н о атрия
разст ройство в детството

три годи- 12 пъти
ни от от- г о д и ш к р и в а н е но
на заболяването

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции

F93.2

Р а з с т р о й - детска психи- д о н а - 12 пъти
с т в о с ъ с атрия
вършва- г о д и ш социална
не на 14 г. но
тревожност в детството

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане, терапевтични
интервенции,
Е К Г –
веднъж
годишно

Ра зс т рой- F 94.1 Р а з с т р о й с т в а н а F 94.2 с т в о н а
социалноп ри в ър з ат о ф у н кността в
циониране
детството
с нача ло,
типично за
де т с т во т о
и юношеството
Други по- F98.4
в еден че с ки и емоц иона л н и
ра з с т р ойства с нач а ло, т ипично за
де т с т во т о
и юношеството

д е т с к а п с и- д о н а - 3 п ъ т и
хиатрия – до в ъ р ш в а - г о д и ш 14 г., детска не на 18 г. но
психиат ри я
или пси х иатрия – до 18 г.

Р а з с т р о й - д е т с к а п с ис т в о с ъ с хиатрия или
стереотип- психиатрия
ни движения

две годи- 6 п ъ т и
ни от от- г о д и ш к р и в а н е но
на заболяването

С Т Р. 7 5
8

9

10

11

оценка на
случая,
с ъ в е т в ане,
т ера пев тични
интервенции

оценка на
случая;
с ъ в е т в ане

нервни 1
б о л е сти или
детска
неврология –
ЕЕГ

Консултация със психолог се осъществява по преценка на специалиста по „Психиатрия“/„Детска психиатрия“.

* Срокът на наблюдение е за 12 месеца от диагностициране на заболяването.
5. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение по т. 4 се извършва в лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по психиатрични заболявания и в центрове за психично
здраве.“

§ 9. В приложение № 9 към член единствен се правят следните допълнения:
1. на ред „Болести на щитовидната жлеза“ с код по МКБ „Е00-Е07“ в колона 4 „Изследвания“ след думата „хормони“ се добавя „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO“;  
2. в частта „Забележки“ се създава изречение пето:
„Диспансерното наблюдение по отношение на пациенти със заболяванията от приложението,
които могат да бъдат определени като редки болести, може да се извършва и в лечебни заведения за болнична помощ, които отговарят на определените във връзка с това в медицинските
стандарти специфични условия за тяхната дейност, структура и вътрешна организация.“    
§ 10. Създава се приложение № 9а към член единствен:

С Т Р. 7 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

„Приложение № 9а
към член единствен
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания
1. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се състои от  специализирани и високоспециализирани медицински дейности и изследвания, които се осъществяват в съвкупност.
2. Пациентите над 18 години с кожно-венерически заболявания подлежат на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при следните обем и честота:
Рубрика
по МКБ

Код МКБ 10

Заболявания

Специалист, провеждащ
диспансеризацията

Продължителност на
наблюдението

Периодичност
за една
година

Клиничен
преглед
(специализирани
медицински
дейности)

1

2

3

4

5

6

7

Еризипел А46

Еризипел – к о ж н и и
р е ц и д и в и - венеричеращ
ски болести

В р о д е н А50.6
сифилис

К ъ с ен л а- к о ж н и и д о к р а я ч е т и р и
т е н т е н венериче- живота
прегледа
вроден си- ски болегодишно
филис
сти

А50.7

А50.9
Ранен си- А51.0
филис

Късен вроден сифилис, неуточнен
Вроден сифилис, неуточнен
Първи чен
сифилис
на половите органи

10 години ч е т и р и к л и н и от диагно- прегледа чен престициране годишно глед
на заболяването

к о ж н и и 1 година
венерически болести

клиничен преглед: регист риране на
кож ни,
ко с т н и ,
кардиолог и чни
и
неврологични
аномалии

Необ- Брой
Необходими
ходими
изследконсулвания
тации
за една
(специгодина
ализирани медицински
дейности
и ВСД)
8
ПКК,
2
диференциално
броене ,
CRP,
СУЕ,
микологично
изследване
микро- 1
биологично
изследване
специ- 2
фични
т е с т ове
за сифилис
-T P H A ,
V DR L ,
ELISA
test

два пре- к л и н и - у л т р а гледа го- чен пре- м и к р о дишно
глед
с к о пи я – 1
п ъ т ;
специфични
тестов е
–
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test  – 2
пъти

9

Необходими
консултации
(брой)
за
една
година

10
съдова 1
хирургия
и доплерова сонография

нервни 1
б оле с т и,
очни болести

11

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

1

2
А51.1
А51.2

А51.3

3
Първи чен
сифилис на
ануса
Първи чен
сифи л ис с
други локализации
Вторичен
сифилис
на кожата и
лигавиците

А51.4

Други форми на втори чен сифилис

А51.5

Ра нен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ра нен латентен сифилис
Сифилис
на сърдечно-съдовата система:
Сифилис
на сърдечно-съдовата система
БДУ. Сифилистична
а неври зма
на аортата.
Сифилистичен аортен дефект.
Сифилистичен аортит. Сифилистичен
церебрален
а р т е р и и т.
Сифилист и чен ендокардит
БДУ. Сифилистичен
миокардит.
Сифилистичен пер и к а р д и т.
Сифилист и чна дихателна
недостатъчност

Късен си- А 5 2 . 0 І 9 8 . 0
филис
А 5 2 . 0 І 7 9. 0
А 5 2 . 0 І 3 9. 1
А 5 2 . 0 І 7 9. 1
А 52 . 0 І6 8 .1
А 5 2 . 0 І 3 9. 8
А 5 2 . 0 І 41 . 0
А 52 .0 І 32 .0
А52.0 І39.3

4

ВЕСТНИК

5

6

С Т Р. 7 7
7

8

9

10

лик вор;
специфични
тестов е
–
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test – 2
пъти

д о
І І І
г о д и на –
2
,
след
І І І
г о д и на –
1 път
г о дишно

невролог
до трета
година –
2, след
третата
година –
1 път годишно

11

к о ж н и и до пет го- I г о д и - к л и н и венериче- дини
на-4 пре- чен прески болегледа, II глед
сти
година-3
прегледа, III
година-2
прегледа , с лед
IV година-по
1преглед

к о ж н и и 5 години
венерически болести

два пре- к л и н и - с п е ц и - 2
гледа го- чен пре- ф и ч н и
дишно
глед
т е с т ове
за диагностика
на сифилис –
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test

кардиохирург
или кардиолог с
ЕКГ

1 път
за
сърдечна
форма

С Т Р. 7 8

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

А 52 .1 М14.6
А 52 .1 Н 9 4.0
А 52 .1 G 0 5. 0
А 52 .1 G 01
А 52 .1 Н4 8 .0
А 52 .1 G 6 3. 0
А 52 .1 Н4 8 .1
А52.1 G22

Невросифи л ис с ъс
симптоми:
А р т р о патия на
Charcot.
К ъ с ен с ифилистичен неврит
на слуховия
нерв. Късен
сифилистичен енцефалит. Късен
сифилистичен менингит. Късна
сифилистична атрофи я на
з ри т е л н и я
нерв. Късна сифилистична
полиневропатия. Късен сифилистичен
рет робулбарен неврит. Сифилистичен
парк инсонизъм
Асимптоматичен
невросифилис

А52.2

А52.3
А 52 .7 N 0 8 . 8
А 52 .7 M73. 3
А 52 .7 H 32 .0
А 52 .7 H1 9. 0
А 52 .7 N 74 . 2
А 52 .7 L 9 9. 8
А 52 .7 H 58 . 8
А52.7 K67.2
А 52 .7 М9 0.2
А 52 .7 K 7 7. 0
А 5 2 .7 J 9 9. 8
А 52 .7 М63.0
А52.7 М68.0

Невросифилис, неуточнен
Д р у г и
симптоми
на късен
сифилис:
Гломерулонефрит
п ри сифилис. Късен
сифилистичен бурсит. Късен
сифилист и чен хо риоретин и т. К ъ сен сифилистичен
еписклерит. Късно
сифилистично възпаление на
женските
полови органи.

4

ВЕСТНИК

5

6

БРОЙ 99
7

8

9

10

к о ж н и и 5 години
венерически болести

два пре- к л и н и - с п е ц и - 2
гледа го- чен пре- ф и ч н и
дишно
глед
т е с т ове
за диагностика
на сифилис –
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test;
ликвор

невролог 2

к о ж н и и 5 години
венерически болести

два пре- к л и н и - с п е ц и - 2
гледа го- чен пре- ф и ч н и
дишно
глед
т е с т ове
за диагностика
на сифилис –
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test ;

невролог 2

по про- 1
фи л а н а
заболяването

11
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ДЪРЖАВЕН

1

2

А52.8
А52.9

Д р у г и и А53.0
неуточнени форми
н а с ифилис

А53.9

Д р у г и A63.0
болести,
предавани предимно по
полов път,
нек ласифицирани
другаде
A63.8

3

4

ВЕСТНИК

5

6

С Т Р. 7 9
7

8

К ъ с н а с ифи л ис т и чн а о ф т а лмопатия
Н К Д. К ъ сен сифилистичен
перитонит.
Сифилис на
кости. Сифилис на
черен дроб.
Сифилис на
б я л д р о б.
Сифилис
н а м ус к у л и. С и н о виален сифилис
К ъ с ен л атентен сифилис
К ъ с ен с ифилис, неуточнен
Латентен
сифилис,
н е у т оч н е н
като ранен
или късен

10

11

невролог, 1
офтолмолог

к о ж н и и 5 години
венерически болести

С и ф и л и с , кож ни и
неуточнен венерически болести
А н о г е н и - к о ж н и и 1 година
та лни (ве- венеричен е р и ч н и ) ски болебрадавици сти

Д р у г и
уточнени
болести,
п р еда ва н и
предимно
по полов
път

9

к о ж н и и 1 година
венерически болести

два пре- к л и н и - с п е ц и - 2
гледа го- чен пре- ф и ч н и
дишно
глед
т е с т ове
за диагностика
на сифилис –
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test

невролог, 1
офтолмолог

три пре- к л и н и гледа го- чен предишно
глед

АГ

два пре- к л и н и - с п е ц и - 2
гледа го- чен пре- ф и ч н и
дишно
глед
т е с т ове
за диагностика
на сифилис –
TPH A,
V DR L ,
ELISA
test; гонорея,
нег оно кокови
у ре т рити, хламидии,
HIV –
по преценка

3

С Т Р. 8 0

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

Пемфигус L10.0

Пeмфи г ус кож н и и
вулгарис
венерически болести

L10.1

Пемфи г ус
вегетанс
Пемфи г ус
фолиацеус
Пемфи г ус кож ни и
еритемато- венеричезус
ски болести

L10.2
L10.4

L10.5

L10.8
L10.9
П е м ф и - L12.0
гоид

L12.1
L12.3

L12.8

L12.9
Други бу- L13.0
лозни увреждания

Пемфи г ус,
предизвикан от лекарствени
средства
Д ру г и видове пемфигус
Пемфи г ус,
неуточнен
Б у л о з е н кож ни и
пемфигоид венерически болести

5

ВЕСТНИК
6

БРОЙ 99
7

9

10

през целия ч е т и р и к л и н и период на прегледа чен преактивност годишно глед
на заболяването

П К К , 2
к р. з а хар, антипемфигусни
ан т итела –
DIF и
IIF

ендокри- 1
нологи я
и болести
на обмяната

през целия ч е т и р и к л и н и период на прегледа чен преактивност годишно глед
на заболяването

П К К , 2
к р. з а хар, антипемфигусни
ан т итела –
DIF и
IIF

ендокри- 1
нологи я
и болести
на обмяната

през целия ч е т и р и к л и н и период на прегледа чен преактивност годишно глед
на заболяването

П К К , 2
к р. з а хар, антипемфигусни
ан т итела –
DIF и
IIF

ендокри- 1
нологи я
и болести
на обмяната

Цикатризиращ пемфигоид
Придобита булозна
еп и дермо лиза
Д ру г и видове пемфигоид

Пемфи г о ид, неуточнен
Д е р м а т и - кож ни и
тис херпе- венеричетиформис ски болести

8

П К К , 2
к р. з а хар
П К К , 2
к р. з а хар, антипемфигусни
ан т итела –
DIF и
IIF

през целия два пре- к л и н и период на гледа го- чен преактивност дишно
глед
на заболяването

П К К , 1
метхемоглобин

гаст рое- 1
нтерология

11
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ДЪРЖАВЕН

1

2
L13.8

L13.9
Атопичен L20.0
дерматит

L20.8

L20.9
Псориазис

L40.0

L40.1

3

4

Други уточнени булозн и у в р еждания
Булозни увр еж да н и я ,
неуточнени
Пруриго на к о ж н и и
Besnier
венерически болести

Други форми на атопичен дерматит
Атопичен
дерм ат и т,
неуточнен
Псориа зис к о ж н и и
вулгарис
венерически болести

Генерализиран
пустулозен
псориазис
Акродерматитис
континуа

кож ни и
венерически болести
кож ни и
венерически болести

L40.3

П а л моплантарна пустулоза

кож ни и
венерически болести

L40.4

Г у т а т е н кож ни и
псориазис венерически болести

L40.2

5

ВЕСТНИК
6

С Т Р. 8 1
7

8

през целия ч е т и р и к л и н и период на прегледа чен преактивност годишно глед
на заболяването

П К К , 2
С У Е ,
диференциа л н о
б р о ене,
микробиологично
изследване на
кожа-по
преценка

през целия ч е т и р и к л и н и период на прегледа чен преактивност годишно глед
на заболяването

липиден 2
профил,
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
А Л АТ;
CRP –
при необход имост

к л и н и - липиден
чен пре- профил,
глед
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
А Л АТ;
CRP –
при необход имост
микро- 2
биологично
изследване на
пустула
липиден
профил,
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
А Л АТ;
CRP –
при необход имост

9

10

ревмато- 2
логия

11

С Т Р. 8 2

ДЪРЖАВЕН

1

2

4

L40.5 М09.0

А р т р о патичен
псориазис.
Юношески
артрит при
псориазис

кож ни и
венерически болести

L40.8

Д ру г и видове псориазис – еритродермия

кож ни и
венерически болести

клиничен преглед

L40.9

Псориазис, к о ж н и и
неуточнен венерически болести

клиничен преглед

Е r y t hema L51.0
multiforme

Небулозна к о ж н и и
Е r y t h e m a венеричеmultiforme ски болести

през целия два пре- к л и н и период на гледа го- чен преактивност дишно
глед
на заболяването

L51.2

Л у п у с L93.0
еритематодес
L93.1
L93.2

6

БРОЙ 99

3

L 51.1

5

ВЕСТНИК
7

8
липиден
профил,
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
А Л АТ;
CRP –
при необход имост
е л е к- 4
тролити, общ
б ел т ък ,
а л бу мин
липиден
профил,
С У Е ,
чернодробни
пробиАСАТ,
А Л АТ;
CRP –
при необход имост
П К К ; 2
С У Е ;
C R P ;
I g M ,
IgG

9

10

вът реш- 2
ни болести

Булозна
Еrythema
multiforme
То к с и ч н а
епидермална некролиза (Lyell)

е л е к- 1
тролити; общ
бел т ък;
П К К ;
С У Е ;
C R P ;
у р е я ;
к р е атинин;
микробиологични
изследванияпосявка
на кожа
Дискоиден к о ж н и и през целия ч е т и р и к л и н и - A N A – 2
лупус ери- венериче- период на прегледа чен пре- профил,
тематодес ски боле- активност годишно глед
ПКК
сти
на заболяването
С у ба к у т ен
лупус еритематодес
Други форм и на ко жен л у п ус
еритематодес

вът реш- 1
ни болести
ревмато- 1
логия
вът реш- 1
ни болести

11

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

1

2

Я з в а н а L97
д о л е н
крайник,
нек ласирана другаде

3

4

Язва на долен к райн и к , н е класирана
другаде

кож ни и
венерически болести

5

ВЕСТНИК
6

С Т Р. 8 3
7

8

през целия ч е т и р и к л и н и период на прегледа чен преактивност годишно глед
на заболяването

9

П К К , 2
диференциа л н о
б р о ене,
С У Е  
кръвна
захар

10

11

съдова 2
хирургия
и доплерова сонография

* Диспансерното наблюдение е за 12 месеца от диагностициране на заболяването.
3. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение по т. 2 се извършва в лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и в центрове за кожновенерически заболявания.
4. Пациентите над 18 години с психиатрични заболявания подлежат на комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при следните обем и честота:
Рубрика
по МКБ

Код
МКБ
10

1

2

Ш и з о - F20.0
френии

Заболявания

3

СпециПроПерио- Клиничен преглед
алист, дължи- дичност (специализирани
протелност   за една
медицински
веждащ на нагодидейности )
амбублюдена :
латорнието
ното
наблюдение
4

5

6

7

Необходими
изследвания
за една
година

8

Пара нои д на пс и х и а- до края 12  пъти оценка на случая; ПКК
шизофрения трия
н а ж и- г о д и ш - измерване на артевота
но
риално кръвно налягане и сърдечна
честота – при всеки
преглед; ЕКГ – на
6 месеца; тегло и
BMI – веднъж на 6
месеца

F20.1

Хеб ефр ен на
шизофрения

F20.5

Рези д уа л на
шизофрения

F20.6

Оби к новена
шизофрения

F20.3

Нед иф е р е н- пс и х и а- до края 12 пъти оценка на случая, ПКК
ц и ра на ш и- трия
н а ж и- г о д и ш - ЕКГ – два пъти гозофрения
вота
но
дишно

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.8

Друга шизофрения

М а н и е н F30.0
епизод

Хипомания

пс и х и а- две го - 12 пъти
трия
дини от г о д и ш о т к р и - но
ване на
забол яването

Брой
:

9
1

1

оценка на случая; ПКК                                       1
измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна
честота – при всеки
преглед; ЕКГ – на
6 месеца; тегло и
BMI – веднъж на 6
месеца

F30.1

Мания без
п с и хо т и ч н и
симптоми

F30.2

Мания
с пс и х и а- две го - 12 пъти оценка на случая, ПКК                                       1
п с и хо т и ч н и трия
дини от г о д и ш - ЕКГ – два пъти госимптоми
о т к р и - но
дишно
ване на
забол яването

F30.8

Други ман и й н и е п изоди

НеобНеобхоходими дими конконсулсултации
тации
(брой) за
(специедна гоализирадина :
ни медицински
дейности
и ВСД)
10

11

С Т Р. 8 4
1

ДЪРЖАВЕН
2
F30.9

Б и п о - F31.0
л ярно
а ф е кт и вно
р а з стройство

3

4

Б и п о л я р н о пс и х и а- пет го- 12 пъти
а ф е к т и в н о трия
дини
годишразстройно
ство, сегашен
епизод – хипоманиен
Биполярно
афективно
разстройство, сегашен
епизод – маниен
без
п с и хо т и ч н и
симптоми

F31.2

Биполярно
афективно
разстройство, сегашен
епизод – маниен с психотични симптоми

F31.3

Биполярно
афективно
разстройство, сегашен
епизод – умерена или лека
депресия

F31.4

Биполярно
афективно
разстройство, сегашен
епизод – тежка депресия
без пси хотични симптоми

F31.5

Биполярно
афективно
разстройство, сегашен
епизод – тежка депресия
с психотични
симптоми

F31.6

Биполярно
афективно
разстройство, сегашен
епизод – смесен

F31.7

Биполярно
афективно
разстройство, сега в
ремисия

F31.8

Други бипо- пс и х и алярни афек- трия
тивни разстройства

F31.9

Биполярно
афективно
разстройство, неуточнено

F32.1

6

7

БРОЙ 99
8

Маниен епизод, неу точнен

F31.1

Д е п р е - F32.0
с и в е н
епизод

5

ВЕСТНИК

оценка на случая; ПКК                                       1
артериално кръвно
налягане и сърдечна
честота – при всеки преглед, тегло и
BMI – веднъж на 6
месеца; ЕКГ – два
пъти годишно

пет го- 12 пъти оценка на случая; ПКК                                       1
дини от г о д и ш - ЕКГ- един път гоо т к р и - но
дишно
ване на
забол яването

Лек депреси- пс и х и а- две го - 12 пъти оценка на случая, ПКК                                       1
вен епизод
трия
дини от г о д и ш - ЕКГ- един път гоначало- но
дишно
то на
забол яването
Умерено тежък депресивен епизод

9

10

11

БРОЙ 99
1

ДЪРЖАВЕН
2

Те ж ъ к д е пресивен
епизод без
п с и хо т и ч н и
симптоми

F32.3

Тежък депресивен епизод
с психотични
симптоми

F32.8

Други депресивни епизоди

F32.9

Де п р е с и в е н
епизод, неуточнен

Р е ц и - F33.0
диви ращо – депресивно разстройство

Фобийни
тревожни разстройства

3

F32.2

4

Рецидивира- пс и х и ащо депресив- трия
но разстройство, сегашен
епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен
епизод – умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен
епизод – тежък
без
п с и хо т и ч н и
симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен
епизод – тежък с психотични симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в
ремисия

F33.8

Други рецидивиращи
депресивни
разстройства

F33.9

Рецидивиращо депресивно разстройство, неуточнено

F40.0

Агорафобия

F40.1

Социални
фобии

F40.2

Специфични
(изол и ра н и)
фобии

F40.8

Други фобийни тревожни
разстройства

F40.9

Фобийно
тревожно
разстройство, неуточнено

5

6

ВЕСТНИК
7

С Т Р. 8 5
8

о
т 12 пъти оценка на случая,
в т о р и г о д и ш - ЕКГ- един път год е п р е - но
дишно
сивен
епизод
до 15
години

пс и х и а- две го - 6 п ъ т и оценка на случая, ПКК                                       1
трия
дини от г о д и ш - ЕКГ – един път гоо т к р и - но
дишно
ване на
забол яването

9

10

11

С Т Р. 8 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

Д р у г и F41.0
т р ев ожни разстройства

3

F41.1

Генера л изирана тревожност

F41.2

С м е с е н о
тревожнодепресивно
разстройство

F41.3

Други смесени тревожни
разстройства

F41.8

Дру ги у точнени тревожни разстройства

F41.9

Тревожно
разстройство, неуточнено

О б с е - F42.0
сивнокомп улси вно
р а з стройство

С п р е о б л а - пс и х и ад а в а н е н а трия
нат рап ливи
мисли или
умствени
предъвк вания

F42.1

С преобладаване на
комп улсивни действия
(натрапливи
ритуали)

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Дру ги обсесивно-компулсивни
разстройства

F42.9

Обсесивнокомп улсивно разстройство, неуточнено

Дисоци- F44.0
ативни
(конверсион н и)
р а з стройства

4

П а н и ч е с к о пс и х и аразстройство трия
(епизодична
пароксизмална тревожност)

5

6

ВЕСТНИК
7

Дисоциативна фуга

F44.2

Дисоциативен ступор

F44.3

Транс или
състояние на
обладаност

F44.4

Дисоциативни разстройства на моториката

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциативна амнези я
или загуба
на сетивност

F44.7

Смесени дисоциативни
(конверсионни) разстройства

8

9

10

две го - 6 п ъ т и оценка на случая, ПКК                                       1
дини от г о д и ш - ЕКГ – един път гоо т к р и - но
дишно
ване на
забол яването

15 години от
откриване на
забол яването

оценка на случая, ПКК                                       1
ЕКГ – един път годишно

Дисоциатив- пс и х и а- три  го- 6 п ъ т и оценка на случая
на амнезия
трия
дини от г о д и ш о т к р и - но
ване на
забол яването

F44.1

БРОЙ 99

ПКК                                       1

нервни 1
б оле с т и ,
ЕЕГ                                              

11
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1

ДЪРЖАВЕН
2

F44.8

F44.9

Сомато- F45.0
формни
р а з стройства
F45.1

F45.2
F45.3

F45.4

F45.8
F45.9

Д р у г и F48.0
невротични
р а з стройства
F48.1

F48.8

F48.9

3

4

5

Дру ги дисоциативни
(конверсионни) разстройства
Дисоциативно (кон вер сионно) разст ройство,
неуточнено
Пс и хо с о м а - пс и х и а- две го т и ч н о р а з - трия
дини от
стройство
откриване на
забол яването
Нед иф е р е нцирано соматоформно
разстройство
Хипохондрично разстройство
С о м а т о формна вегетативна
дисфункция
Персистира що с ом атоформно
болково разстройство
Други соматоформни
разстройства
С о м а т о формно разст ройство,
неуточнено
Неврастения пс и х и а- две го трия
дини от
откриване на
забол яването

6

ВЕСТНИК
7

С Т Р. 8 7
8

9

10

11

6 п ъ т и оценка на случая, ПКК                                       1
г о д и ш - ЕКГ – един път гоно
дишно

6 п ъ т и оценка на случая, ПКК                                       1
г о д и ш - ЕКГ – един път гоно
дишно

Синдром на
деперсонализация-дереализация
Дру ги у точнени невротични разстройства
Невро т и ч но
разстройство, неуточнено

Консултация с психолог се осъществява по преценка на специалиста по „Психиатрия“.
*Срокът на наблюдение е за 12 месеца от диагностициране на заболяването.
4. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение по т. 4 се извършва в лечебни заведения за
болнична помощ с клиники/отделения по психиатрични заболявания и в центрове за психично здраве.“

§ 11. В приложение № 10 към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. в частта „Клинични процедури“:
а) на ред 4 думите „остра бъбречна недостатъчност“ се заменят с „остри състояния“;
б) на ред 6 в края се добавя „и при вродени хематологични заболявания“;
2. в частта „Забележки“:
а) в т. 5 изречение първо се изменя:
„5. Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи основното лечение по клинична процедура по ред 5, на необходимите еритро-, тромбо- и
гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната процедура, заплащана от НЗОК.“;
б) в т. 6:
ба) в края на изречение второ се добавя „по повод на основната диагноза, за която са диспансеризирани“;
бб) създава се изречение четвърто:
„При рецидив на основното заболяване и при преминаване на заболяването в по-напреднал
стадий диспансерното наблюдение на пациента започва отново от първото мероприятие, предвидено за случаите на първоначална диспансеризация.“

Код
МК
Б 10

С02.
2
С02.
3
С02.
4
С02.
8

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
Клиничен преглед
- през 3
ПКК
месеца;
Биохимия
ІІ и ІІІ година Рентг. графия на гръден кош
- през 6
(фас)
месеца;
КТ-глава и шия с контраст
ІV + година МРТ
веднъж
годишно

ПКК-1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1 или МРТ-1

Година 4+
Кл. пр. 1

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
МРТ-1

При необходимост:
Невролог
Лицево-челюстен хирург
Лъчетерапевт
Мед. Онколог
РЕТ-СТ

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 2

ВЕСТНИК

Злокачествено
новообразувани
е на други и
неуточнени
части на езика

УНГ
Лъчетерапевт
Медицински
онколог
Детски
онкохематолог

9
Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 2

Консултац
ии (брой)*

ДЪРЖАВЕН

С02.
0
С02.
1

2
С00.
0
С00.
1
C00.
2
С00.
3
Злокачествено
С00.
новообразувани
4
е на устната
С00.
5
С00.
6
C00.
8
С00.
9
С01
Злокачествено
новообразувани
е на основата
на езика

1

Рубрика по
МКБ

„Приложение № 11
към член единствен

Обем и честота на дейностите при диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания
ПериодичСпециалист
ност на
Клиничен преглед
ПродължителИзследвания за една
Консултации(специализир
провеждащ
диспансерни
(специализирани
ност на
година*
ани мед. дейности и ВСД*)
диспансерите прегледи
мед.дейности и ВСД*)
наблюдението
зацията
за 1 година
3
4
5
6
7
8
Онкодерматолог
За периода на
Първа година
Клиничен преглед
Година 1-3
При необходимост:
УНГ
оставащия
- през 3
ПКК
Кл. пр. 4/2
Невролог
Лъчетерапевт
биологичен
месеца;
Биохимия
ПКК-4/2
Лицево-челюстен хирург
Медицински
живот
ІІ и ІІІ година Рентг. графия на гръден кош
Биох.-4/2
Лъчетерапевт
онколог
- през 6
(фас)
Рентгр.- 4/2
Мед. Онколог
Детски
месеца;
КТ-глава и шия с контраст
КТ - 1
РЕТ-СТ
онкохематолог
ІV + година МРТ
МРТ-1
веднъж
годишно
Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1 или МРТ-1

§ 12. Приложение № 11 към член единствен се изменя:
С Т Р. 8 8
БРОЙ 99

Злокачествено С04.
новообразувани 0
е на пода на
С04.
устната кухина
1
С04.
8
С04.
9
С05.
0
С05.
1
Злокачествено
С05.
новообразувани
2
е на небцето
С05.
8
С05.
9
С06.
0
Злокачествено С06.
новообразувани 1
С06.
е на други и
2
неуточнени
С06.
части на
8
устната кухина
С06.
9
Злокачествено
новообразувани
С07
е на
околоушната

С02.
9
С03.
0
Злокачествено
С03.
новообразувани
1
е на венците
С03.
9

Медицински
онколог
Детски
онкохематолог

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Мед. онколог
РЕТ-СТ

МРТ

Лъчетерапевт

Лицево-челюстен хирург

Невролог

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 2

ДЪРЖАВЕН

Лъчетерапевт

УНГ

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1 или МРТ-1

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
МРТ-1

Рентг. графия на гръден кош
(фас)
КТ-глава и шия с контраст

Биохимия

ПКК

Клиничен преглед
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С11.
0
С11.
1
С11.
2
С11.

Медицински
онколог
Детски

МРТ

Рентг. графия на гръден кош
(фас)
КТ-глава и шия с контраст

Биохимия

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1 или МРТ-1

ПКК

РЕТ-СТ

Мед. онколог

Лъчетерапевт

Лицево-челюстен хирург

Невролог

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 2

ВЕСТНИК

Лъчетерапевт

УНГ

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1 МРТ-1

Клиничен преглед

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
е на
носоглътката
(назофаринкс)

С10.
0
С10.
Злокачествено 1
новообразувани С10.
2
е на
С10.
орофаринкса
(мезофаринкс) 3
С10.
4
С10.
9
С10.
8

Злокачествено
новообразувани
е на друга и
неуточнена
част на
големите
слюнчени
жлези

С08.
0
С08.
1
С08.
8
С08.
9
С09.
0
Злокачествено С09.
новообразувани 1
е на сливицата С09.
(тонзила)
8
С09.
9

слюнчена жлеза
(паротис)
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С13.
0
С13.
Злокачествено 1
новообразувани С13.
2
е на
хипофаринкса
С13.
8
С13.
9
Злокачествено С14.
новообразувани 0
е с други и
С14.
неточно
2
определени
локализации на
устните.
Устната кухина С14.
и фаринкса
8
С15.
0
С15.
1
С15.
2
Злокачествено С15.
новообразувани 3
е на
С15.
хранопровода
4
С15.
5
С15.
8
С15.
9

Злокачествено
новообразувани
е на
С12
пириформения
синус

3
С11.
8
С11.
9

КТ

Абдом.ехография

Езофагогастроскопия;

Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.)
Туморни маркери

Биохимия;

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
Ехогр. - 4/2
Маркери 4/2
Ендоскопия 2/1

РЕТ-СТ

Мед. онколог

Диетолог

Гръден хирург

Гастроентеролог

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 8-9

ВЕСТНИК

Детски
онкохематолог

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

ПКК;

Клиничен преглед

ДЪРЖАВЕН

Мед. онколог

Хирург

онкохематолог

БРОЙ 99
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За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

Абдом.ехография

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
Ехогр. - 2/1
Маркери 4/2
Ендоскопия 2/1

Мед. онколог

Диетолог;

РЕТ-СТ

Гастроентеролог

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 3

ВЕСТНИК

Колоноентероскопия(ФКС);

Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.);
Туморни маркери;

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

Ехо-1
Маркери - 2

ДЪРЖАВЕН

С18.
0
С18.
1
Злокачествено С18.
новообразувани 2
е на дебелото
С18.
черво (колон)
3
С18.
4
С18.
5
С18.
6

С16.
0
С16.
1
С16.
2
С16.
3
Злокачествено
С16.
новообразувани
4
е на стомаха
С16.
5
С16.
6
С16.
8
С16.
9
С17.
0
С17.
1
Злокачествено С17.
новообразувани 2
е на тънките
С17.
черва
3
С17.
8
С17.
9
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Хирург
Мед. онколог
Детски

Детски
онкохематолог
Лъчетерапевт

Мед. онколог

Хирург

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца;
І и ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно
КТ

Абдом.ехография

Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.);
Туморни маркери;

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

КТ

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1
Ехо-1
Маркери - 2

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
Ехогр. - 2/1
Маркери 4/2

Ехо-1
Маркери - 2

Ендокринолог

VAТS

Мед. онколог;

Диетолог;

РЕТ-СТ;

Гастроентеролог

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 3

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
С23
е на жлъчния
мехур

С21.
0
Злокачествено С21.
новообразувани 1
е ануса и
С21.
аналния канал
2
С21.
8
С22.
0
С22.
1
Злокачествено С22.
новообразувани 2
е на черния
С22.
дроб и
3
интрахепатални
С22.
те жлъчни
4
пътища
С22.
7
С22.
9

Злокачествено
новообразувани
С20
е на правото
черво (ректум)

Злокачествено
новообразувани
е на
С19
ректосигмоидн
ата област

С18.
7
С18.
8
С18.
9
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С24.
0
С24.
1
С24.
8
С24.
9
С25.
0
С25.
1
С25.
2
С25.
Злокачествено
3
новообразувани
С25.
е на панкреаса
4
С25.
7
С25.
8
С25.
9
Злокачествено С26.
новообразувани 0
С26.
е на
храносмилател 1
ните органи с
С26.
друга и неточно 8
определена
С26.
локализация
9

УНГБ

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Рентгенография на гръден
кош (фас);

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
МРТ-1

Лъчетерапевт

Лицево-челюстен хирург;

Невролог;

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 6
Година 4+
Макс. 2

ВЕСТНИК

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
е на носната
С30.
кухина и
0
средното ухо
С30.
1
С31.
Злокачествено 0
новообразувани
е на синусите
С31.
1

Злокачествено
новообразувани
е на други и
неуточнени
части на
жлъчните
пътища

онкохематолог
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С34.
0
С34.
1
Злокачествено С34.
новообразувани 2
е на бронхите и С34.
белия дроб
3
С34.
8
С34.
9

Детски
онкохематолог
лъчетерапевт

Пулмолог/гръден
хирург
Мед. онколог

Детски
онкохематолог

лъчетерапевт

Мед. онколог;

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно
Бронхоскопия

ПКК;
Биохимия;
Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.);
КТ - глава. гръден кош и
корем;
МРТ гр. кош;

Клиничен преглед;

МРТ

КТ-глава и шия с контраст;

Година 4+
Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.- 1
КТ - 1
Бронхо - 1

Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2
КТ - 1
МРТ-1
Бронхо-2/1

Рентгр.- 1
КТ - 1 или МРТ-1

ТАБ

VAТS;

Невролог;

Мед. онколог;

РЕТ-СТ;
УНГБ;
Лъчетерапевт

При необходимост:

РЕТ-СТ

Мед. онколог;

Година 1-3
Макс. 5
Година 4+
Макс. 3

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани С33
е на трахеята

С31.
2
С31.
3
С31.
8
С31.
9
С32.
0
С32.
1
С32.
Злокачествено
2
новообразувани
С32.
е на ларинкса
3
С32.
8
С32.
9
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За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

Клиничен преглед

МРТ

КТ - глава и бял дроб

Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.);

Биохимия;

ПКК;

Лъчетерапевт
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Мед. онколог
Рентгр.- 4/2 КТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
Невролог
ПКК-1 Биох.-1 Рентгр.- 1
КТ - 1
VAТS

РЕТ-СТ;

При необходимост

ТАБ

Невролог
VAТS

Мед. онколог

При необходимост:
РЕТ-СТ
УНГ
Лъчетерапевт

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+
Макс. 2

Година 1-3
Макс. 5
Година 4+
Макс. 3

ВЕСТНИК

лъчетерапевт

Детски
онкохематолог

Мед. онколог

Хирург

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Мед. онколог
Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

Бронхоскопия

гръден хирург

Пулмолог

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2 КТ - 1
МРТ-1
Бронхо-2/1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1 Биох.-1 Рентгр.- 1
КТ - 1 Бронхо - 1

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено С40.
новообразувани 1
С40.
е на костите и
2
ставните
С40.
хрущяли на
3
крайниците
С40.
8
С40.
9
Злокачествено С41.
новообразувани 0
С41.
е на костите и
1
ставните
хрущяли с
С41.

С38.
0
С38.
1
Злокачествено
С38.
новообразувани
2
е на сърцето.
С38.
Медиастинума
3
и плеврата
С38.
4
С38.
8
Злокачествено С39.
новообразувани 0
е с други и
С39.
неточно
8
определени
локализации на
дихателните
С39.
органи и
гръдния кош
9
С40.
0

Злокачествено
новообразувани С37
е на тимуса

Клиничен преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.);
КТ - глава. гръден кош и
корем
МРТ гр. кош
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2
С41.
3
С41.
4
С41.
8
С41.
9
С43.
0
С43.
1
С43.
2
С43.
3
С43.
Злокачествен
4
меланом на
С43.
кожата
5
С43.
6
С43.
7
С43.
8
С43.
9
С44.
0
С44.
1
С44.
2
С44.
Други
3
злокачествени
С44.
новообразувани
4
я на кожата
С44.
5
С44.
6
С44.
7
С44.

други и
неуточнени
локализации

Детски онколог

лъчетерапевт

Мед.онколог

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2 КТ - 1
МРТ-1
Ехогр. 4/2
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1 Биох.-1 Рентгр.- 1
КТ - 1 Ехогр. 1

Офталмолог

Мед. онколог

Лъчетерапевт

РЕТ-СТ

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+
Макс. 2

ДЪРЖАВЕН

Хирург

Онкодерматолог

Ехография
Първа година
- през 3
МРТ
месеца; ІІ и ІІІ
година - през КТ
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно
Само за
рубрика С43
- първите 3
години - на 3
месеца, през
4-та и 5-та
година- на 6
месеца, а след
петата
годинаежегодно

Рентг. графия;

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед
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За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година МРТ
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

КТ - глава и бял дроб
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2 КТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1 Биох.-1 Рентгр.- 1
КТ - 1

VAТS

Невролог

Мед. онколог

Лъчетерапевт

РЕТ-СТ;

При необходимост:

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+
Макс. 2

ВЕСТНИК

Злокачествено
новообразувани
е на
съединителната
и другите меки
тъкани

Детски
онкохематолог

Мед. онколог

Хирург

Рентг. графия на гръден кош
(2 поз.);

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
е на
ретроперитонеу
ма и
перитонеума

Мезотелиом

Сарком на
Капоши

8
С44.
9
C46.
0
C46.
1
C46.
2
C46.
3
C46.
7
C46.
8
C46.
9
C45.
0
C45.
1
C45.
2
C45.
7
C45.
9
С48.
0
С48.
1
С48.
2
С48.
8
С49.
0
С49.
1
С49.
2
С49.
3
С49.
4
С49.
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Мед. онколог

Онкогинеколог

ПКК;
Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ Биохимия;
година - през
6 месеца; ІV + Рентген
година веднъж
Ехогр. корем
годишно,
ТУ маркери
само за
КТ
пациентки с
диагноза
С54.1 на
поддържаща
хормонална
терапия - през
6 месеца след
3-тата година

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Клиничен преглед

КТ

ТУ маркери

Ехогр. корем

Сцинтигр. кости;

Рентген

Година 1 - 1- 3. 5-6:
четирикр.; 4.5.7 - веднъж
Година 2 и 3 1 - 3. 5-6 двукр.; 4.5.7 - веднъж
Година 4+: 1-3. 5-6:
веднъж 4.5.7 веднъж

Година 1 - 1.2. 3. 6. 7 четирикр.;
4 - двукр.;
5. 8 - веднъж
Година 2 и 3 1 - 3. 6-7
двукр.;
4-5.8 веднъж
Година 4+: схема

МРТ

Мед. онколог

Лъчетерапевт

При необходимост:

Психолог

МРТ

Мед. онколог;

Лъчетерапевт

РЕТ-СТ;

При необходимост

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+
Макс. 2

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+
Макс. 2

ВЕСТНИК

С53.
Злокачествено 0
новообразувани
С53.
е на шийката на
1
матката
С53.

Лъчетерапевт

Мед. онколог

Хирург

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Биохимия;

ПКК;

Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно,
само за
пациентки на
поддържаща
хормонална
терапия - през
6 месеца след
3-тата година

Клиничен преглед;

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
е на
С52
влагалището
(вагината)

5
С49.
6
С49.
8
С49.
9
С50.
0
С50.
1
С50.
2
С50.
Злокачествено 3
новообразувани С50.
4
е на млечната
жлеза
С50.
5
С50.
6
С50.
8
С50.
9
С51.
0
С51.
1
Злокачествено
С51.
новообразувани
2
е на вулвата
С51.
8
С51.
9

БРОЙ 99
С Т Р. 9 9

С57.
0
С57.
1
С57.
Злокачествено 2
новообразувани
С57.
е на други и
3
неуточнени
С57.
части на
4
женските
полови органи С57.
7
С57.
8
С57.
9
Злокачествено
новообразувани С58
е на плацентата

Лъчетерапевт

За периода на
оставащия
биологичен

Първа година
Клиничен преглед;
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ

Година 1 - 1- 6. 8:
четирикр.; 7 - веднъж
Година 2 и 3 1 - 6.8 -

При необходимост

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани С56
е на яйчника

Злокачествено
новообразувани
е на матката с
С55
неуточнена
локализация

8
С53.
9
С54.
0
С54.
1
Злокачествено С54.
новообразувани 2
е на тялото на
С54.
матката
3
С54.
8
С54.
9

С Т Р. 1 0 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 99

година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно,
само за
пациенти с
диагнози С61
и С64, които
са на
поддържаща
хормонална
терапия на 6
месеца след 3тата година.
Само за
рубрика С62:
През първата
година- на 3
месеца; от 2ра до 5-та
година - на 6
месеца, а след
петата година
- ежегодно
КТ
МРТ

ТУ маркери (простата)

Ехогр. корем

Рентген

Биохимия;

ПКК;

Лъчетерапевт

Мед. онколог

двукр.; 7 - веднъж Година
РЕТ-СТ;
4+: 1-8: веднъж
Макс. 2

ВЕСТНИК

Злокачествено
новообразувани
С65
е на бъбречното
легенче

хирург

Уролог

Лъчетерапевт

Мед. онколог

Онкогинеколог

живот

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
е на бъбрека. С
С64
изключение на
бъбречното
легенче

С62.
0
Злокачествено
С62.
новообразувани
1
е на тестиса
С62.
9
С63.
0
С63.
Злокачествено 1
новообразувани
С63.
е на други и
2
неуточнени
С63.
части на
7
мъжките
полови органи С63.
8
С63.
9

Злокачествено
новообразувани С61
е на простатата

С60.
0
С60.
1
Злокачествено
С60.
новообразувани
2
е на пениса
С60.
8
С60.
9

БРОЙ 99
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С67.
0
С67.
1
С67.
2
С67.
3
Злокачествено С67.
новообразувани 4
е на пикочния
С67.
мехур
5
С67.
6
С67.
7
С67.
8
С67.
9
С68.
Злокачествено 0
новообразувани
С68.
е на други и
1
неуточнени
С68.
части на
8
пикочните
С68.
органи
9
С69.
0
С69.
1
Злокачествено
С69.
новообразувани
2
е на окото и
С69.
неговите
3
придатъци
С69.
4
С69.
5

Злокачествено
новообразувани С66
е на уретера

Онкодерматолог

Мед. онколог

Първа година ПКК;
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ Биохимия;
година - през
6 месеца; ІV +
КТ
година веднъж
годишно

Клиничен преглед;

Година 1-3 КТ - веднъж
Останалите-четирикр.
Година 4+ веднъж

РЕТ-СТ

При необходимост

Мед. онколог

Година 1 - 1- 6. 8:
При необходимост
четирикр.;
7 - веднъж Година 2 и 3 1
РЕТ-СТ;
- 6.8 - двукр.;
7 - веднъж
Година 4+: 1-8: веднъж Лъчетерапевт

Година 1-3
Макс. 2
Година 4+
Макс. 1

Година 1-3
Макс. 4
Година 4+
Макс. 2

ВЕСТНИК

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година ТУ маркери (простата)
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
КТ
година - през
6 месеца; ІV +
МРТ
година веднъж
годишно

Ехогр. корем

Рентген

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

ДЪРЖАВЕН

Офталмолог

Детски
онкохематолог

Лъчетерапевт

Мед. онколог

Хирург

Уролог

Мед. онколог

С Т Р. 1 0 2
БРОЙ 99

С69.
6
С69.
8
С69.
9
С70.
Злокачествено 0
новообразувани
С70.
е на мозъчните
1
обвивки
С70.
(менингите)
9
С71.
0
С71.
1
С71.
2
С71.
Злокачествено 3
новообразувани С71.
4
е на главния
мозък и
С71.
периферната
5
нервна система С71.
6
С71.
7
С71.
8
С71.
9
C47.
0
C47.
1
Злокачествено C47.
новообразувани 2
е на
C47.
периферните
3
нерви и
C47.
вегетативната
нервна система 4
C47.
5
C47.
6

Детски
онкохематолог

Мед. онколог

лъчетерапевт

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

Година 1-3
Макс. 3
Година 4+
Макс. 1

ДЪРЖАВЕН

Неврохирург

Детски невролог

Невролог

РЕТ - СТ

Мед. онколог

КТ

Отоневролог

Невролог

При необходимост

Лъчетерапевт

Година 1 - 1- 4
четирикр.;5-6 - веднъж
Година 2 и 3 1 - 4двукр.; 5/6 - веднъж
Година 4+: веднъж

Рентген

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

БРОЙ 99
ВЕСТНИК
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Злокачествено
новообразувани
е на
надбъбречната
жлеза

За периода на
оставащия
биологичен
живот

КТ

Лъчетерапевт
Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

МРТ;

Клиничен преглед;
ПКК;
Биохимия;
Рентген
Сцинтиграфия
Хормони;

Детски
онкохематолог

Хирург
Мед. онколог

Година 1 - 1- 4 и 6
четирикр.;5 - веднъж ; 7/8
веднъж Година 2 - 3 1 - 4
и 6 двукр.; 5. 7/8 - веднъж
Година 4+: 1-8 веднъж

При необходимост
Ендокринолог
Лъчетерапевт
Мед. онколог

Година 1-3
Макс. 3
Година 4+
Макс. 1

ДЪРЖАВЕН

С74.
0
С74.
1
С74.
9
С75.
0
С75.
1
Злокачествено С75.
новообразувани 2
С75.
е на други
3
ендокринни
жлези и сродни С75.
структури
4
С75.
5
С75.
8

Злокачествено
новообразувани
е на
С73
щитовидната
жлеза

C47.
8
C47.
9
С72.
0
С72.
1
Злокачествено С72.
новообразувани 2
е на гръбначния
С72.
мозък.
3
Черепномозъчн
С72.
ите нерви и
4
други части на
С72.
централната
нервна система 5
С72.
8
С72.
9

С Т Р. 1 0 4
ВЕСТНИК
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С75.
9
С76.
0
С76.
1
С76.
2
Злокачествено
С76.
новообразувани
3
е с неточно
С76.
определени
4
локализации
С76.
5
С76.
7
С76.
8
С77.
0
С77.
1
С77.
2
Вторично и
С77.
неуточнено
3
злокачествено
новообразувани С77.
е на лимфните 4
възли
С77.
5
С77.
8
С77.
9
С78.
0
С78.
Вторично
1
злокачествено
С78.
новообразувани
2
е на
С78.
дихателната и
3
храносмилател
С78.
ната система
4
С78.
5
Година 1-3
Макс. 3
Година 4+
Макс. 1

Година 1-3
Макс. 3
Година 4+
Макс. 1

ВЕСТНИК

Детски
онкохематолог

Мед. онколог

Гастроентеролог

КТ
Първа година РЕТ - СТ
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

Пулмолог

Мед. онколог

Лъчетерапевт

При необходимост

Рентген

Биохимия;

Година 1 - 1- 4
четирикр.;5-6 - веднъж ;
Година 2 - 3 1 - 4 двукр.;
5/ 6 - веднъж
Година 4+: веднъж

Година 1 - 1- 4
При необходимост:
четирикр.;5-6 - веднъж ;
Година 2 - 3 1 - 4 двукр.;
Лъчетерапевт
5/ 6 - веднъж
Година 4+: веднъж
Мед. онколог

ДЪРЖАВЕН

Лъчетерапевт

Хирург

ПКК;

Детски
онкохематолог

РЕТ - СТ

КТ

Рентген

Клиничен преглед;

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Биохимия;

Мед. онколог

Детски
онкохематолог

Лъчетерапевт

Хирург

Мед. онколог

Първа година
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

ПКК;

Клиничен преглед;

БРОЙ 99
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C82.
0

C81.
9

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

За периода на
оставащия

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

РЕТ скенер

МРТ

КАТ над- и
поддиафрагмална

Мамография

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Първа и втора
Клиничен преглед;
година - през

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Клиничен преглед;

Първа година КТ
- през 3
месеца; ІІ и ІІІ РЕТ - СТ
година - през
6 месеца; ІV +
година веднъж
годишно

Рентген

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
миелограма/
трепанобиопсия-1
ДКК-4/2 Биохим.-4/2
мамография-1
КАТ - 2
МРТ-1
ПЕТ - 1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
ДКК-1
Биох.-1
мамография-1
КАТ - 1 или МРТ-1
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2

При необходимост

При необходимост

Година 1 - 1- 4
При необходимост
четирикр.;5-6 - веднъж ;
Година 2 - 3 1 - 4 двукр.;
Лъчетерапевт
5/ 6 - веднъж
Година 4+: веднъж
Мед. онколог

Година 1-3
Макс. 3
Година 4+
Макс. 1

ВЕСТНИК

Фоликуларен
(нодуларен)

Болест на
Hodgkin

C81.
0
C81.
1
C81.
2
C81.
3
C81.
7

Детски
онкохематолог

Мед. онколог

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено
новообразувани
С80
е с неуточнена
локализация

С78.
6
С78.
7
С78.
8
С79.
0
С79.
1
С79.
2
С79.
Вторично
3
злокачествено
С79.
новообразувани
4
е с други
С79.
локализации
5
С79.
6
С79.
7
С79.
8

С Т Р. 1 0 6
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Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

биологичен
живот

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно

флоуцитометрия на
перферна кръв/костен мозък
КАТ над- и
поддиафрагмална
МРТ; ПЕТ скенер
В2 -микроглобулин

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Клиничен преглед;

МРТ

ПЕТ скенер

КАТ над- и
поддиафрагмална

флоуцитометрия на
перферна кръв/костен мозък
В2 -микроглобулин

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Клиничен преглед;

флоуцитометрия на
перферна кръв/костен мозък

КАТ над- и
поддиафрагмална или МРТ

ПЕТ скенер

В2 -микроглобулин

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/1
Биох.-4/2
флоуцитометрия-1
В2 -микроглобулин-4/2
КАТ - 1 или
МРТ-1
ПЕТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
ДКК-1

ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/1
Биох.-4/2
КАТ - 2
МРТ-1
ПЕТ-1
В2 -микроглобулин-4/2
флоуцитометрия-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
ДКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/1
Биох.-4/2
В2 -микроглобулин-4/2
флоуцитометрия-1
КАТ - 2
МРТ-1
ПЕТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
ДКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1

При необходимост

При необходимост

ВЕСТНИК

C84.
5

C83.
0
C83.
1
C83.
2
C83.
3
C83.
4
C83.
5
C83.
6
C83.
7
C83.
8
C83.
9
C84.
0
C84.
1
C84.
2
C84.
3
C84.
4

C82.
9

C82.
1
C82.
2
C82.
7

ДЪРЖАВЕН

Периферни и
кожни Т
клетъчни
лимфоми

Дифузен
нехочкинов
лимфом

нехочкинов
лимфом

БРОЙ 99
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C85.
9

Множествен
миелом и
злокачествени
плазмоклетъчн
и
новообразувани C90.
2
я

C90.
0
C90.
1

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Рентген на плоски кости

Офталмолог

Кардиолог

При необходимост

Офталмолог

Кардиолог

При необходимост

При необходимост

ВЕСТНИК

КАТ глава и шия с контраст

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;
флоуцитометрия на
перферна кръв/костен мозък

Клиничен преглед;

КАТ над- и
поддиафрагмална
дензитометгрия
Рентгенография на плоски
кости
МРТ
имуноелектрофореза
количествено
имуноглобулини;
капа:ламбда съотношение;
В2 микроглобулин

В2 -микроглобулин

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Клиничен преглед;

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Първа и втора Биохимия;
година - през
3 месеца;
флоуцитометрия на
ІІІ година перферна кръв/костен мозък
през 6 месеца; КАТ над- и
ІV + година - поддиафрагмална
веднъж
МРТ; ПЕТ скенер
годишно
В2 -микроглобулин

Клиничен преглед;

ДЪРЖАВЕН

C88.
9

C88.
0
C88.
1
C88.
2
C88.
3
Злокачествени C88.
имунопролифер 7
ативни болести

Други уточнени
типове на
нехочкинов
лимфом

C85.
0
C85.
1
C85.
7

Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/1
Биох.-4/2
В2 -микроглобулин-4/2
флоуцитометрия-1
КАТ - 2
МРТ-1
ПЕТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
ДКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/2
Биох.-4/2
Рентген на плоски кости2
дензитометгрия-1
В2 -микроглобулин-4/2
имуноелектрофореза-1
КАТ - 1 МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
ДКК-1
Биох.-1
Рентген на плоски кости2
дензитометгрия-1
КАТ - 1 или МРТ-1
Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/2
Биох.-4/2
флоуцитометрия-1
дензитометгрия-1
Рентген на плоски кости2

С Т Р. 1 0 8
БРОЙ 99

Клиничен

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог
Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година -

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

След
постигане на
ремисия през
първа - трета
година - 4
пъти годишно

Рентгенография на гръден

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

МРТ

Рентгенография на гръден
кош (фас)

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

флоуцитометрия

МРТ

Рентгенография на гръден
кош (фас)
КАТ над- и
поддиафрагмална
или МРТ

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2 КАТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1 Биох.-1 КАТ - 1
или МРТ-1

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2 Рентгр.- 4/2
КАТ - 1 МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1

При необходимост

При необходимост

При необходимост

ВЕСТНИК

Моноцитна
левкемия

C91.
5
C91.
7
C91.
9
C92.
0
C92.
1
C92.
2
C92.
3
C92.
4
C92.
5
C92.
7
C92.
9
C93.
0
C93.
1
C93.
2
C93.

Детски
онкохематолог

C91.
4

За периода на
оставащия
биологичен
живот

ПКК;
миелограма
Биохимия;

Клиничен преглед;

имуноелектрофореза-1
КАТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1
Година 1-3
Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма-2/2
флоуцитометрия -1
Биох.-4/2
Рентгр.-1
КАТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1

ДЪРЖАВЕН

Миелоидна
левкемия

Лимфоидна
левкемия

Клиничен
хематолог

C91.
0
C91.
1
C91.
2
C91.
3

имуноелектрофореза
количествено
имуноглобулини;
капа:ламбда съотношение;
B2 микроголобулин

дензитометгрия

БРОЙ 99
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C96.
0
C96.
Други и
1
неуточнени
C96.
злокачествени
новообразувани 2
я на лимфната
C96.
кръвотворна и
3
сродните им
C96.
тъкани
7
C96.
9
D00.
Карцином in
0
situ на устната
кухина,
D00.
хранопровода и 1

C95.
9

Хирург

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

За периода на
оставащия
биологичен
живот

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

За периода на
оставащия
биологичен
живот

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно

Първа година
- през 3
месеца;
ІІ и ІІІ година
- през 6
месеца;
ІV + година веднъж
годишно

веднъж
годишно

По преценка:

Клиничен преглед

МРТ
В2 -микроглобулин

Рентгенография на гръден
кош (фас)

ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Клиничен преглед;

МРТ

Рентгенография на гръден
кош (фас)

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

МРТ

Рентгенография на гръден
кош (фас)

Биохимия;

ПКК;

Клиничен преглед;

МРТ

кош (фас)

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2
ДКК-4/2
миелограма/трепанобиоп
сия-2/2
Биох.-4/2
В2 -микроглобулин-4/2
Рентгр.- 4/2 КАТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1 Биох.-1 КАТ - 1
или МРТ-1

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2 КАТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1 Биох.-1 КАТ - 1
или МРТ-1

Година 1-3 Кл. пр. 4/2
ПКК-4/2 Биох.-4/2
Рентгр.- 4/2 КАТ - 1
МРТ-1
Година 4+ Кл. пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
КАТ - 1 или МРТ-1

Офталмолог

При необходимост

При необходимост

При необходимост

ВЕСТНИК

УНГ

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

хематолог
Детски
онкохематолог

ДЪРЖАВЕН

Левкемии с
неуточнен
клетъчен тип

Други
левкемии с
уточнен
клетъчен вид

C94.
0
C94.
1
C94.
2
C94.
3
C94.
4
C94.
5
C94.
7
C95.
0
C95.
1
C95.
2
C95.
7

C93.
9

7
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D00.
Дерматолог
2

1 година след
проведено
лечение

През 4 месеца ПКК

1 година след
проведено
лечение

ехография

През 4 месеца Рентген

Биохимия

ПКК

Клиничен преглед

Рентген
бронхоскопия

Биохимия

По преценка:

Клиничен преглед

абд.ехография

ФКС

Рентген

Биохимия

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ПКК
Биохимия
Рентген
езофагогастроскопия

ДЪРЖАВЕН

D03.
Дерматолог
0
D03.
1
D03.
2
D03.
Меланом in situ 3
D03.
4
D03.
5
D03.
6
D03.

D01.
0
D01.
1
D01.
2
Карцином in
D01.
Хирург
situ на други и
3
неуточнени
D01.
храносмилател
4
ни органи
D01.
5
D01.
7
D01.
9
D02.
0
D02.
Карцином in
1
УНГ
situ на средното
D02.
ухо и
Мед. онколог
2
дихателната
D02.
система
3
D02.
4

стомаха

БРОЙ 99
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D07.
0

Гинеколог

Гинеколог

1 година след
проведено

1 година след
проведено
лечение

През 4 месеца

През 4 месеца

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

Клиничен преглед

Биохимия
цитонамазка
ехография

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

Биохимия
мамография
ехография

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ВЕСТНИК

Карцином in
situ на други и

Карцином in
situ на шийката
на матката

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

ПКК

Клиничен преглед

ДЪРЖАВЕН

D06.
0
D06.
1
D06.
7
D06.
9

7
D03.
8
D03.
9
D04.
Дерматолог
0
D04.
1
D04.
2
D04.
3
D04.
4
Карцином in
situ на кожата
D04.
5
D04.
6
D04.
7
D04.
8
D04.
9
D05.
Хирург
0
D05.
1
Карцином in
D05.
situ на млечната
7
жлеза
D05.
9

С Т Р. 1 1 2
БРОЙ 99

D07.
1
D07.
2
D07.
3
D07.
4
D07.
5
D07.
6
D09.
0
D09.
1
D09.
Карцином in
2
situ с други и
неуточнени
D09.
локализации
3
D09.
7
D09.
9
D10.
0
D10.
1
D10.
2
Доброкачестве D10.
3
но
новообразувани D10.
4
е на устните,
устната кухина D10.
и фаринкса
5
D10.
6
D10.
7
D10.
9
Доброкачестве D11.
0
но
новообразувани D11.
7
е на големите
слюнчени
D11.

неуточнени
полови органи

През 4 месеца

През 4 месеца

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

По преценка:
ПКК

Клиничен преглед

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ехография

Биохимия

ПКК

ВЕСТНИК

УНГ

УНГ

1 година след
проведено
лечение

По преценка:

Клиничен преглед

ДЪРЖАВЕН

Дерматолог

Уролог

Хирург

ехография

Биохимия

Дерматолог

По преценка:
ПКК

лечение

Уролог

Хирург

БРОЙ 99
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9

D12.
0
D12.
1
D12.
2
D12.
Доброкачестве 3
но
D12.
новообразувани
4
е на колона,
D12.
ректума, ануса
5
и аналния
D12.
канал
6
D12.
7
D12.
8
D12.
9
D13.
0
D13.
1
D13.
Доброкачестве 2
но
D13.
новообразувани 3
е на други и
D13.
неточно
4
определени
D13.
части на
храносмилател 5
D13.
ната система
6
D13.
7
D13.
9
Доброкачестве D14.
0
но
новообразувани D14.
1
е на средното
ухо и
D14.
дихателната
2

жлези

Мед. онколог

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ехография

езофагогастроскопия

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

абд.ехография

ФКС

Рентген

Биохимия

ВЕСТНИК

УНГ

През 4 месеца

През 4 месеца

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ДЪРЖАВЕН

Хирург

Хирург

Биохимия
ехография

С Т Р. 1 1 4
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D14.
3
D14.
4

D15.
0
Доброкачестве D15.
но
1
новообразувани
D15.
е на други и
2
неуточнени
D15.
органи в
7
гръдния кош
D15.
9
D16.
0
D16.
1
D16.
2
D16.
Доброкачестве 3
D16.
но
новообразувани 4
е на костите и
D16.
ставните
5
хрущяли
D16.
6
D16.
7
D16.
8
D16.
9
D17.
0
D17.
1
Доброкачестве
D17.
но
2
новообразувани
D17.
е на мастната
3
тъкан
D17.
4
D17.
5

система

УНГ

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

През 4 месеца

През 4 месеца

През 4 месеца

ехография

ВЕСТНИК

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

ДЪРЖАВЕН

Хирург

УНГ

Хирург

Хирург

Мед. онколог

Клиничен преглед

Рентген
бронхоскопия

Биохимия

БРОЙ 99
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Клиничен преглед

Биохимия
Рентген

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

По преценка:
ПКК
Биохимия

През 4 месеца

През 4 месеца

1 година след
проведено

Клиничен преглед

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ехография

През 4 месеца По преценка:
ПКК
Биохимия

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

През 4 месеца

През 4 месеца

Клиничен преглед

ВЕСТНИК

Хирург

УНГ

Мед. онколог

Хирург

D20.
Хирург
0
D20.
1

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

ДЪРЖАВЕН

D21.
0
D21.
1
D21.
Други
доброкачествен 2
D21.
и
новообразувани 3
я на
D21.
съединителната 4
и други меки
D21.
тъкани
5
D21.
6
D21.
9
Меланоцитен
D22.
невус
0

Доброкачестве
но
новообразувани
е на меката
тъкан на
ретроперитонеу
ма и
перитонеума

УНГ
D19.
0
Доброкачестве
D19.
Мед. онколог
но
1
новообразувани
D19.
Хирург
е на
7
мезотелиалната
D19.
тъкан
9

Хемангиом и
лимфангиом с
каквато и да е
локализация

D17.
6
D17.
7
D17.
9
D18.
Хирург
0
D18.
1
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Гинеколог

През 4 месеца

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

Клиничен преглед
По преценка:
ПКК
През 4 месеца
Биохимия
мамография
ехография

ВЕСТНИК

Лейомиом на
матката

През 4 месеца

ПКК

Клиничен преглед

Биохимия

ПКК

По преценка:

1 година след
проведено
лечение

лечение

ДЪРЖАВЕН

D25.
0
D25.
1
D25.
2

D22.
Дерматолог
1
D22.
2
D22.
3
D22.
4
D22.
5
D22.
6
D22.
7
D22.
9
D23.
0
D23.
Дерматолог
1
D23.
2
D23.
Други
3
доброкачествен
D23.
и
4
новообразувани
D23.
я на кожата
5
D23.
6
D23.
7
D23.
9
D24 Хирург
Доброкачестве
но
ноовообразуван
ие на млечната
жлеза
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D27

Доброкачестве
но
новообразувани
е на други и
неуточнени
части на
женските
полови органи

D28.
0
D28.
1
D28.
2
D28.
7
D28.
9
D29.
0
D29.
1
D29.
Доброкачестве
2
но
D29.
новообразувани
3
е на мъжките
D29.
полови органи
4
D29.
7
D29.
9
Доброкачестве D30.
0
но
новообразувани D30.
е на пикочните 1
органи
D30.

Доброкачестве
но
новообразувани
е на яйчника

D26.
0
D26.
Други
1
доброкачествен
D26.
и
7
новообразувани
D26.
я на матката
9

D25.
9

Уролог

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

През 4 месеца

През 4 месеца

През 4 месеца

По преценка:
ПКК

Клиничен преглед

ехография

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ехография

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ВЕСТНИК

Хирург

Дерматолог

Уролог

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

ПКК

Биохимия
цитонамазка
ехография
Клиничен преглед
По преценка:
През 4 месеца ПКК
Биохимия
ехография

През 4 месеца

По преценка:

ДЪРЖАВЕН

Хирург

Дерматолог

Гинеколог

Гинеколог

Гинеколог

1 година след
проведено
лечение

Клиничен преглед

Биохимия
ехография
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D33.
0
D33.
Лъчетерапевт
Доброкачестве 1
D33.
но
новообразувани 2
е на главния
D33.
мозък и други
3
части на
D33.
централната
4
нервна система D33.
7
D33.
9
Доброкачестве
Хирург
но
новообразувани
D34
е на
щитовидната
жлеза
D35.
Хирург
0
Доброкачестве D35.
но
1
новообразувани
D35.
е на други и
2
неуточнени
D35.
ендокринни
3
жлези
D35.
4

2
D30.
3
D30.
4
D30.
7
D30.
9
D32.
Хирург
Доброкачестве 0
D32.
но
Лъчетерапевт
новообразувани 1
е на мозъчните D32.
обвивки
9
(менингите)

1 година след
проведено
лечение

КТ

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ПКК
Биохимия
КТ

По преценка:

През 4 месеца

ехография

Биохимия

ВЕСТНИК

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

ехография

Клиничен преглед
По преценка:
През 4 месеца ПКК
Биохимия

През 4 месеца

През 4 месеца

ДЪРЖАВЕН

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

Клиничен преглед

Рентген

ехография

Биохимия

БРОЙ 99
С Т Р. 1 1 9

D35.
5
D35.
6
D35.
7
D35.
8
D35.
9
D36.
Доброкачестве 0
D36.
но
новообразувани 1
е с други и
D36.
неуточнени
7
локализации
D36.
9
D37.
0
D37.
1
D37.
Новообразуван 2
ие с
D37.
неопределен
3
или неизвестен
D37.
характер на
4
устната кухина
D37.
и
храносмилател 5
D37.
ните органи
6
D37.
7
D37.
9
D38.
Новообразуван 0
ие с
D38.
неопределен
1
или неизвестен
D38.
характер на
2
средното ухо,
D38.
дихателната
3
система и
D38.
органите в
4
гръдния кош
D38.

Хирург

Мед. онколог

УНГ

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

По преценка:

Клиничен преглед

абд.ехография

ФКС

езофагогастроскопия

Рентген

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

Биохимия

ПКК

По преценка:

ВЕСТНИК

Рентген
бронхоскопия

Биохимия

През 4 месеца ПКК

През 4 месеца

През 4 месеца

ДЪРЖАВЕН

Дерматолог

УНГ

Хирург

Хирург

Клиничен преглед

С Т Р. 1 2 0
БРОЙ 99

D43.
0
D43.

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

1 година след
проведено
лечение

ПКК
Биохимия
КТ

По преценка:

Клиничен преглед

Рентген

ехография

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

Биохимия
ехография

ПКК

По преценка:

По преценка:

ехография

Биохимия

ПКК

През 4 месеца Клиничен преглед
По преценка:

През 4 месеца

През 4 месеца

През 4 месеца

През 4 месеца

По преценка:

ВЕСТНИК

Новообразуван
ие с
неопределен

Новообразуван
ие с
неопределен
или неизвестен
характер на
мозъчните
обвивки

D41.
0
D41.
Хирург
1
D41.
2
D41.
3
D41.
4
D41.
7
D41.
9
D42.
0
D42.
Лъчетерапевт
1
D42.
9

Дерматолог

Уролог

Хирург

Дерматолог

Гинеколог

Клиничен преглед

ехография

ДЪРЖАВЕН

Новообразуван
ие с
неопределен
или неизвестен
характер на
пикочните
органи

Новообразуван
ие с
неопределен
или неизвестен
характер на
мъжките
полови органи

Новообразуван
ие с
неопределен
или неизвестен
характер на
женските
полови органи

5
D38.
6
D39.
0
D39.
1
D39.
2
D39.
7
D39.
9
D40.
0
D40.
1
D40.
7
D40.
9

БРОЙ 99
С Т Р. 1 2 1

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

D46.
0
Миелодиспласт D46.
ични синдроми 1
D46.
2

Полицитемия
вера

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

1
D43.
Лъчетерапевт
2
D43.
3
D43.
4
D43.
7
D43.
9
D44.
0
D44.
Хирург
1
D44.
2
D44.
3
D44.
4
D44.
5
D44.
6
D44.
7
D44.
8
D44.
9

До края на
живота или до
трансформация

До края на
живота или до
трансформация

1 година след
проведено
лечение

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година -

Първа и втора
година - през
3 месеца;
ІІІ година през 6 месеца;
ІV + година веднъж
годишно

През 4 месеца

Клиничен преглед;
ПКК-4/2
ДКК-4/2
Биохимия-4/2

Клиничен преглед;
ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиопсия
Биохимия;

Клиничен преглед;
ПКК-4/2;
Клиничен преглед;
ДКК-4/2
ПКК; ДКК
миелограма/трепанобиоп
миелограма/трепанобиопсия сия-1
биохимия
биохимия
абдоминална ехография
абдоминална ехография
МРТ
КАТ - над-и
КАТ - над-и подиафрагмална подиафрагмална
ПЕТ-при необходимост
МРТ

ехография

Биохимия

ПКК

По преценка:

Клиничен преглед

КТ

Биохимия

ПКК

При необходимост

При необходимост

ДЪРЖАВЕН

D45

Новообразуван
ие с
неопределен
или неизвестен
характер на
ендокринните
жлези

или неизвестен
характер на
главния мозък
и централната
нервна система

С Т Р. 1 2 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 99

ТАЛАСЕМИЯ

до края на
живота

до края на
живота

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

1 година след
проведено
лечение

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Дерматолог

Лъчетерапевт

Гинеколог

Клиничен преглед, ПКК 2 пъти годишно
Клиничен преглед, ПКК,
феритин, креатинин
(само за пациенти на
кардиолог,
Deferasirox), ALАT,
гастроентеролог,
ASАT, GGTР,
ендокринолог, психолог
билирубин,
LDH,
кр. глюкоза, алб. в урина
- 4 пъти годишно; абд.
ехография, HCV, HBsAg,
HIV - 2 пъти в годината;
аудиометрия, зрение (над
10 г. само за пациенти на
Deferoxamin) - 1 път
годишно; Ca, P, PTH,
FT4, TSH (над 12 г.) и

Клиничен
преглед, ПКК,
Клиничен
феритин,
преглед през 3 креатинин
месеца 4 пъти (само за
годишно
пациенти на
Deferasirox),
ALАT, ASАT,
GGTР,
билирубин,
LDH, кр.
глюкоза, алб. в
урина, абд.
ехография,
HCV, HBsAg,
HIV;

ехография

Морфология

Биохимия

КАТ над- и
поддиафрагмална-1

Клиничен
преглед през 6 Клиничен
месеца 2 пъти преглед, ПКК
годишно

През 4 месеца

ПКК

По преценка:

КАТ над- и
поддиафрагма
лна
Клиничен
преглед

МРТ

2 пъти годишно

ВЕСТНИК

D56.
1

D56.
0

D55.
9

D55.
1

D48.
9

D48.
7

D48.
6

D48.
5

D48.
4

УНГ

Хирург

Мед. онколог

веднъж
годишно

миелограма/трепанобиоп
сия-1
МРТ

ДЪРЖАВЕН

АНЕМИЯ,
ДЪЛЖАЩА
СЕ НА
ЕНЗИМНИ
НАРУШЕНИЯ

Новообразува
ние с
неопределен
или
неизвестен
характер с
други и
неуточнени
локализации

D48.
3

D48.
2

D46.
7
D48.
1

D46.
4

D46.
3

БРОЙ 99
С Т Р. 1 2 3

D57.
1

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

до края на
живота

Клиничен
преглед, ПКК,
феритин,
креатинин
Клиничен
(само за
преглед през 3 пациенти на
месеца
Deferasirox),
годишно
ALАT, ASАT,
GGTР,
билирубин,
LDH, кр.
глюкоза, алб. в

Клиничен преглед, ПКК,
феритин, креатинин
(само за пациенти на
Deferasirox), ALАT,
ASАT, GGTР,
билирубин, LDH, кр.
глюкоза, алб. в урина - 4
пъти годишно; абд.
ехография, HCV, HBsAg,
HIV - 2 пъти в годината;
аудиометрия, зрение (над
10 г. само за пациенти на

пубертетно развитие (над
12 г. до завършване на
пубертета) - 2 пъти
годишно; ЕКГ, ЕхоКГ с
ФИ - 1 път годишно;
МРТ на сърце и черен
дроб - 1 път на 2 години;
ГТТ (над 10 г.), костна
възраст на китка (под
12 г.), дензитометрия
(над 12 г.) - 1 път
годишно

кардиолог,
гастроентеролог,
ендокринолог, психолог

2 пъти годишно

ДЪРЖАВЕН

СЪРПОВИДНОКЛЕТЪЧНИ
НАРУШЕНИЯ

D56.
9

D56.
8

D56.
2

аудиометрия,
зрение (над 10
г. само за
пациенти на
Deferoxamine);
Ca, P, PTH,
FT4, TSH (над
12 г.);
пубертетно
развитие (над
12 г. до
завършване на
пубертета);
ЕКГ, ЕхоКГ с
ФИ, МРТ на
сърце и черен
дроб, ГТТ (над
10 г.); костна
възраст на
китка
(под 12 г.);
дензитометрия
(над 12 г.)

С Т Р. 1 2 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 99

ПРИДОБИТА
ХЕМОЛИТИЧНА
АНЕМИЯ

D59.
1

D58.
0
D58.
1
D58.
2
D58.
8
D58.
9

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

до 5 години от
диагностициране

до края на
живота

Клиничен преглед, ПКК,
ALАT, ASАT, GGTР,
билирубин, LDH, абд.
ехография - 2 пъти
годишно

3 пъти годишно

Клиничен
преглед, ПКК,
Клиничен
ALАT, ASАT,
преглед през 6
GGTР,
месеца
билирубин,
годишно
LDH, абд.
ехография

Клиничен
преглед, ПКК,
ALАT, ASАT,
Клиничен
GGTР,
преглед през 4 билирубин,
месеца
LDH, абд.
годишно
ехография

Deferoxamine) - 1 път
годишно; Ca, P, PTH,
FT4, TSH (над 12 г.) и
пубертетно развитие (над
12 г. до завършване на
пубертета) - 2 пъти
годишно; ЕКГ, ЕхоКГ с
ФИ - 1 път годишно;
МРТ на сърце и черен
дроб - 1 път на 2 години;
ГТТ (над 10 г.), костна
възраст на китка (под 12
г.), дензитометрия (над
12 г.) - 1 път годишно

кардиолог,
гастроентеролог,
ендокринолог, психолог

при необходимост

2 пъти годишно

ДЪРЖАВЕН

ДРУГИ
НАСЛЕДСТВЕНИ
ХЕМОЛИТИЧНИ
АНЕМИИ

урина, абд.
ехография,
HCV, HBsAg,
HIV;
аудиометрия,
зрение (над 10
г. само за
пациенти на
Deferoxamine);
Ca, P, PTH,
FT4, TSH (над
12 г.);
пубертетно
развитие (над
12 г. до
завършване на
пубертета);
ЕКГ, ЕхоКГ с
ФИ, МРТ на
сърце и черен
дроб, гл.
толерантен
тест (над 10
г.); костна
възраст на
китка (под 12
г.);
дензитометрия
(над 12 г.)

БРОЙ 99
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

D64.
0

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог
до края на
живота

до края на
живота

креатинин,
ALАT, ASАT,
GGTР,

Клиничен
преглед,
ПКК, ДКК,
Клиничен
феритин,
преглед през 3
креатинин,
месеца
Клиничен
АLAT,
годишно
преглед, ПКК,
ASAT,GG
TP,
ДКК,
феритин,

Клиничен преглед, ПКК,
ДКК, феритин,
креатинин, ALАT, ASАT,

Клиничен преглед,
ПКК, ДКК, феритин,
креатинин, АLAT, ASAT,
GG TP, билирубин, LDH,

Клиничен преглед, ПКК,
ДКК - 4 пъти в годината;
феритин, креатинин,
ALАT, ASАT, GGTР,
билирубин, LDH, кр.
глюкоза, алб. в урина,
абд. ехография - 2 пъти
годишно; HCV, HBsAg,
HIV, ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ 1 път годишно

3 пъти годишно

кардиолог

кардиолог

1 път годишно

1 път годишно

ВЕСТНИК

ДРУГИ
АНЕМИИ

D61.
9

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

D59.
9

D61.
0

до 5 години от
диагностициране

до 4 пъти годишно

ДЪРЖАВЕН

ДРУГИ
АПЛАСТИЧНИ
АНЕМИИ

до края на
живота или до
трансформация

D59.
5

ПКК, ДКК,
ретикулоцити,
серумно
желязо,
феритин,
билирубин,
LDH,
хаптоглобин,
хемоглобинур
ия,
хемосидерину
рия,
миелограма,
урея,
креатинин,
Клиничен
APPT, протро.
преглед през 3 време,
месеца
абдоминална
годишно
ехография
Клиничен
преглед, ПКК,
ALАT, ASАT,
Клиничен
GGTР,
преглед през 4 билирубин,
месеца
LDH, абд.
годишно
ехография
Клиничен
преглед, ПКК,
ДКК, феритин,
креатинин,
ALАT, ASАT,
GGTР,
Клиничен
билирубин,
преглед през 3
LDH, кр.
месеца
глюкоза, алб. в
годишно
урина, абд.
ехография,
HCV, HBsAg,
HIV; ЕКГ,
ЕхоКГ с
ФИ

С Т Р. 1 2 6
БРОЙ 99

Клиничен преглед, ПКК,
феритин, креатинин
(само за пациенти на
Deferasirox), ALАT,
ASАT, GGTР,
билирубин, LDH, кр.
кардиолог,
глюкоза, алб. в урина - 4
гастроентеролог,
пъти годишно; абд.
ендокринолог, психолог
ехография, HCV, HBsAg,
HIV - 2 пъти в годината;
аудиометрия, зрение (над
10 г. само за пациенти на
Deferoxamine) - 1 път
годишно; Ca, P, PTH,
FT4, TSH (над 12 г.) и
пубертетно развитие (над
12 г. до завършване на
пубертета) - 2 пъти
годишно; ЕКГ, ЕхоКГ с
ФИ - 1 път годишно;
МРТ на сърце и черен
дроб - 1 път на 2 години;
гл. толерантен тест (над
10 г.), костна възраст на
китка (под 12 г.),
дензитометрия (над 12 г.)
- 1 път годишно

кр. глюкоза, алб. в урина,
абд. Ехография - 4 пъти
годишно; HCV, HBsAg,
HIV, ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ 1 път годишно

2 пъти годишно

ДЪРЖАВЕН

D64.
4

билирубин,
LDH, кр.
глюкоза, алб. в
урина, абд.
ехография,
HCV, HBsAg,
HIV, ЕКГ,
ЕхоКГ с ФИ
Клиничен
преглед, ПКК,
феритин,
креатинин
(само за
пациенти на
Deferasirox),
ALАT, ASАT,
GGTР,
билирубин,
LDH, кр.
глюкоза, алб. в
урина, абд.
ехография,
HCV, HBsAg,
HIV;
аудиометрия,
зрение (над 10
г. само за
пациенти на
Deferoxamine);
Ca, P, PTH,
FT4, TSH (над
12 г.);
пубертетно
развитие (над
12 г. до
завършване на
пубертета);
ЕКГ, ЕхоКГ с
ФИ, МРТ на
сърце и черен
дроб, гл.
толерантен
тест (над 10
г.); костна
възраст на
китка (под 12
г.);дензитомет
рия (над 12 г.)

БРОЙ 99
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

Клиничен
хематолог, детски
онкохематолог

до края на
живота

до края на
живота

до края на
живота

Клиничен преглед - 4
пъти годишно до
навършване на 18 г., след
това - 2 пъти годишно;
ПКК - 2 пъти годишно;
ALAT, ASAT, АРТТ,
протромбиново време,
фибриноген - 1 път

Клиничен
преглед, ПКК,
Клиничен
ALAT, ASAT,
преглед през 3
АРТТ,
месеца
протромбинов
годишно
о време,
фибриноген,
инхибиторни

ортопед/физиотерапевт

Клиничен преглед - 4
пъти годишно до
навършване на 18 г., след
това - 2 пъти годишно;
ПКК - 2 пъти годишно;
ALAT, ASAT, АРТТ,
протромбиново време,
ортопед/
фибриноген - 1 път
физиотерапевт
годишно; инхибиторни
антитела, HCV, HBsAg,
HIV, рентген/ехография
на таргетни зони,
КТ/МРТ на таргетни
зони - 1 път годишно

Клиничен
преглед, ПКК,
ALAT, ASAT,
АРТТ,
протромбинов
о време,
Клиничен
фибриноген,
преглед през 3 инхибиторни
месеца
антитела,
годишно
HCV, HBsAg,
HIV, рентген
и/или
ехография на
таргетни зони,
КТ/МРТ на
таргетни зони

Клиничен преглед - 4
ортопед/
пъти годишно до
навършване на 18 г., след физиотерапевт
това - 2 пъти годишно;
ПКК - 2 пъти годишно;
ALAT, ASAT, АРТТ,
протромбиново време,
фибриноген - 1 път
годишно; инхибиторни
антитела, HCV, HBsAg,
HIV, рентген/ехография
на таргетни зони,
КТ/МРТ на таргетни
зони - 1 път годишно

2 пъти годишно

2 пъти годишно

2 пъти годишно

ВЕСТНИК

D68.
0

D67

ВРОДЕН
ДЕФИЦИТ
НА ФАКТОР
IX

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

ДЪРЖАВЕН

ДРУГИ
НАРУШЕНИЯ НА
КРЪВОСЪСИРВАНЕТО

D66

ВРОДЕН
ДЕФИЦИТ
НА ФАКТОР
VIII

Клиничен
преглед, ПКК,
ALAT, ASAT,
АРТТ,
протромбинов
о време,
фибриноген,
Клиничен
преглед през 3 инхибиторни
месеца
антитела,
годишно
HCV, HBsAg,
HIV, рентген
и/или
ехография на
таргетни зони,
КТ/МРТ на
таргетни зони
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D69.
5

Клиничен
хематолог
Детски
онкохематолог

до
възстановяване
на
тромбоцитния
брой в
продължение на
12 месеца при
спряно лечение
Клиничен
преглед през 3
месеца
годишно

Клиничен
преглед, ПКК,
ДКК, ALAT,
ASAT, АРТТ,
протромбинов
о време
Клиничен преглед, ПКК,
ДКК - 4 пъти годишно;
ALAT, ASAT, АРТТ,
протромбиново време - 2
пъти годишно

годишно; инхибиторни
антитела, HCV, HBsAg,
HIV, рентген/ехография
на таргетни зони,
КТ/МРТ на таргетни
зони - 1 път годишно

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Забележка. Лекарят, водещ диспансерното наблюдение, отчита при диспансерен преглед поне едно от изследванията, посочени в колона 6, съгласно
честотата на дейностите по колона 7 и при необходимост – консултациите по колона 8.
Лечебно заведение, което не разполага с РЕТ-СТ, не може да отчита клинична процедура № 6 само с резултат от РЕТ-СТ.“
(Продължава в бр. 100)

ПУРПУРА И
ДРУГИ
ХЕМОРАГИЧ
НИ
СЪСТОЯНИЯ

D69.
3

D68.
2

D68.
1

антитела,
HCV, HBsAg,
HIV, рентген
и/или
ехография на
таргетни зони,
КТ/МРТ на
таргетни зони
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 35
от 30 ноември 2012 г.

за правилата и нормите за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят прави
лата и нормите за проектиране, изграждане
и въвеждане в експлоатация на нови кабелни
електронни съобщителни мрежи и прилежа
щата им инфраструктура и при реконструкция
и основен ремонт на съществуващи мрежи,
за които се изисква разрешение за строеж
съгласно глава осма, раздел ІІІ от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Чл. 2. Наредбата се прилага за кабелни
електронни съобщителни мрежи и приле
жащата им инфраструктура в границите на
урбанизираните територии и извън тях.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. кабелни електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура, пред
назначени за осигуряване на движението на
влаковете и за телеуправление на електро
енергийни обекти на железниците;
2. кабелни електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура, изграж
дани като подводни във вътрешните морски
води и териториалното море;
3. кабелни електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура, изграж
дани чрез оптичен съобщителен кабел на
стълбовете на въздушните електропроводни
линии за високо напрежение.
Чл. 4. Кабелните електронни съобщител
ни мрежи и прилежащата им инфраструк
тура се проектират, изграждат и въвеждат
в експлоатация съгласно изискванията на
действащото законодателство – ЗУТ, Закона
за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за
здравословни и безопасни условия на труд,
Закона за пътищата (ЗП), Закона за железо
пътния транспорт, нормативните актове за
тяхното прилагане и др.
Чл. 5. (1) Трасето на кабелната електрон
на съобщителна мрежа и прилежащата є
инфраструктура се определя с подробния
устройствен план, одобрен при условията
и по реда на ЗУТ. При избора на трасе се
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използват данните от кадастралната карта и
кадастралните регистри и от специализираните
карти и регистри и информационни системи,
както и от наличните планове по § 6, ал. 7
от преходните разпоредби на ЗУТ.
(2) Не се изисква разработване на подробен
устройствен план в следните случаи:
1. за изтегляне на кабел в съществуваща
подземна инфраструктура, заснета и нанесена
в кадастралния план или в специализираната
карта;
2. когато трасето на кабелната електронна
съобщителна мрежа и прилежащата є инфра
структура е в обхвата на съществуващ път;
3. когато се окачва въздушен кабел върху
съществуваща стълбовна мрежа, заснета и
нанесена в кадастралния план или в специ
ализираната карта.
(3) Когато трасето на кабелната електронна
съобщителна мрежа и прилежащата є инфра
структура е извън обхвата на пътя, се изготвя
подробен устройствен план – парцеларен план.
Чл. 6. (1) Кабелните електронни съоб
щителни мрежи и прилежащата им инфра
структура се категоризират в съответствие с
чл. 137, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.).
(2) Не се изисква разрешение за строеж
съгласно чл. 151, ал. 1, т. 4 и 5 ЗУТ за след
ните видове монтажни работи:
1. текущ ремонт на кабелна съобщителна
инсталация в сграда – за подобряването и
поддържането є в изправност;
2. текущ ремонт на кабелни електронни
съобщителни мрежи и прилежащата им ин
фраструктура извън сгради, при което не се
променят трасето и техническите им харак
теристики.
(3) Не се изисква одобряване на инвести
ционни проекти за издаване на разрешение
за строеж за изграждане на кабелни елек
тронни съобщителни мрежи и прилежащата
им инфраструктура по чл. 147, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ, в т.ч. за:
1. изтегляне и/или окачване на съобщи
телни кабели в съществуваща законна съ
общителна или техническа инфраструктура;
2. монтаж на кабелна съобщителна ин
сталация в съсобствена сграда или в общите
части в сграда – етажна собственост;
3. изграждане на кабелна електронна съ
общителна мрежа и прилежащата є инфра
структура от регулационната линия на имота,
в който се изгражда, до входната точка на
мрежата в сградата.
(4) За строежите по ал. 3, т. 1 се представят
извадка от специализирана карта за същест
вуващата кабелна електронна съобщителна
мрежа и прилежащата є инфраструктура или
за друга техническа инфраструктура, договор
за съвместно разполагане и/или ползване,
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както и становища на инженер-конструктор
и инженер с професионална квалификация в
областта на съобщенията, с чертежи, схеми,
записка с техническите характеристики на
кабелната електронна съобщителна мрежа и
прилежащата є инфраструктура и указания
за тяхното изпълнение.
(5) За строежите по ал. 3, т. 2 и 3 се
представят договор със собственика за мон
таж и становища на инженер-конструктор и
инженер с професионална квалификация в
областта на съобщенията, с чертежи, схеми,
записка с техническите характеристики на
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура и указания
за тяхното изпълнение.
(6) Инвестиционните проекти за изграж
дане на кабелни електронни съобщителни
мрежи и прилежащата им инфраструктура се
изработват от проектанти със съответната про
ектантска правоспособност по реда на Закона
за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране.
(7) Инвестиционният проект, въз основа
на който се издава разрешението за строеж
на кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура, се оценява
за съответствие със съществените изисквания
към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1,
2, 3 и 4 ЗУТ.
Чл. 7. (1) По време на строителството на
кабелните електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура възложи
телят предприема мерки за недопускане на
затруднения при ползването на имотите по
предназначението им.
(2) Условията за изпълнението на ал. 1 се
договарят със собственика или ползвателя
на имотите.
Чл. 8. (1) По време на строителството на
кабелните електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура възложите
лят предприема мерки за защита на околна
та среда, недопускане на щети или тяхното
ограничаване.
(2) Възложителят отстранява за своя смет
ка в срок не по-дълъг от един месец след
завършване на строителните и монтажните
работи всички щети и повреди, нанесени на
имота, на съоръженията и на техническата
инфраструктура, като осигурява възстановя
ването на състоянието им във вида им преди
започване на строителството.
Чл. 9. Уст ройствата, използвани в ка
белните електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура, трябва да
отговарят на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съот
ветствието за електромагнитна съвместимост,
приета с Постановление № 76 на Министер
ския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), и
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на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на електрически
съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението, приета с
Постановление № 182 на Министерския съвет
от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).
Г л а в а

в т о р а

ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪ
ОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА
ИМ ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 10. (1) Подземните кабелни електрон
ни съобщителни мрежи и прилежащата им
инфраструктура могат да включват всички
или някои от следните елементи: кабелни
системи, електронни съобщителни устройства,
съобщителни кабели, канали, шахти, тръби,
колектори, с изключение на крайните елек
тронни съобщителни устройства.
(2) Кабелните системи могат да се изграж
дат чрез:
1. директно полагане в изкоп на съобщи
телни кабели;
2. изтегляне на съобщителни кабели в
защитни тръби;
3. изтегляне на съобщителни кабели в
защитни тръби, положени в подземна ин
фраструктура;
4. полагане на съобщителни кабели в ка
белни колектори;
5. полагане на съобщителни кабели в под
земна инфраструктура с друго предназначение,
при условие че е:
а) получено предварително съгласие от
собственика на инфраструктурата и при съо
бразяване с нейните технически възможности
и състояние;
б) сключен договор със собственика на
инфраструктурата, с клаузи за спазване на
изискванията за безопасна работа при пола
гане и експлоатация на съобщителния кабел.
(3) Не се допуска съвместно изтегляне на
съобщителен кабел с дистанционно захранване
и на съобщителен кабел без дистанционно
захранване в една и съща канална тръба освен
в случаите, когато единият е в допълнителна
защитна тръба.
Чл. 11. При изграждането на нова подзем
на и при експлоатацията на съществуваща
кабелна електронна съобщителна мрежа и
прилежащата є инфраструктура се осигурява
възможност за бъдещото им развитие, както и
за съвместно използване от други предприятия,
предоставящи обществени електронни съоб
щителни мрежи и/или услуги при условията
и по реда на глава седемнадесета от ЗЕС.
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Чл. 12. (1) Защитните и каналните тръби,
когато са повече от една, се полагат успоредно
като сноп.
(2) С цел гарантиране бъдещото ефективно
използване на каналните тръби защитните
тръби могат да се полагат едновременно в
празна канална тръба.
Чл. 13. (1) Преминаване по мостове със
съществуващи канални тръби или колектори
се извършва, като съобщителният кабел се
изтегля или полага в тях.
(2) Допуска се преминаването по мостове,
на които няма вградени канални тръби или
колектори, при условие че местата на укреп
ване на защитните тръби или на специалния
метален профил, в които се изтегля съобщи
телният кабел, се определят при следните
условия:
1. спазване на статическите, конструк
тивните и други изисквания за безопасна
експлоатация на моста;
2. по време на експлоатацията на мрежата
и в случай на авария не се засягат конструк
тивните елементи на моста, пътното платно,
сигурността на пътното тяло и безопасността
на движението;
3. съгласуване при издаване на разре
шението за специално ползване по реда на
наредбата по чл. 17.
(3) Защитните елементи продължават и
извън моста до достигане на дълбочината под
земята, на която е положен съобщителният
кабел, и се покриват с бетон.
(4) При преминаване на мостове, състоящи
се от няколко сегмента, на местата на съе
диняването им се предвижда кабелен резерв
с оглед компенсиране на температу рните
промени.
Чл. 14. При пресичане с други подземни
съоръжения се спазват изискванията на съот
ветната нормативна уредба, регламентираща
условията и реда за проектиране, изграждане
и безопасна експлоатация на съоръженията,
за които се отнася пресичането. Съобщител
ният кабел се поставя в защитна стоманена
тръба или в допълнителна защитна тръба от
поливинилхлорид с бетонен кожух или други
предпазни материали.
Чл. 15. (1) При изграждане на подземна
кабелна електронна съобщителна мрежа и
прилежащата є инфраструктура се избягват
мочурливи и блатисти терени, свлачища, както
и терени, замърсени с битови, промишлени
и други отпадъци.
(2) В свлачищни райони подземна кабелна
електронна съобщителна мрежа и прилежа
щата є инфраструктура се изграждат след
предварително разрешение по чл. 96, ал. 4
ЗУТ, издадено от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
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Раздел II
Изисквания при изграждане на подземни
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
Чл. 16. Земното покритие се определя с
инвестиционния проект, но не може да бъде
по-малко от 0,5 m, а при пътища от републи
канската пътна мрежа – не по-малко от 0,9 m.
Чл. 17. Пресичането и ползването на път
ната инфраструктура при изграждане и ремонт
на кабелни електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура се разре
шават по реда и при условията за специално
ползване на пътищата съгласно ЗП и Наредбата
за специално ползване на пътищата, приета с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).
Чл. 18. (1) На места, където съобщител
ният кабел пресича водостоци, в района на
водостока съобщителният кабел се изтегля в
защитна стоманена тръба. Най-малкото земно
покритие в мястото на пресичане е 1 m.
(2) На места, където съобщителният кабел
пресича река, той се изтегля в защитна стома
нена тръба или в тръба от полиетилен с висока
плътност (НDРЕ) при насочен хоризонтален
сондаж. Най-малкото земно покритие върху
тръбата е 1 m.
(3) На места, където съобщителният ка
бел пресича потоци и дерета, при които има
опасност от ерозия на дъното, се изграждат
бетонни прагове успоредно на съобщителния
кабел. Бетонните прагове се поставят непо
средствено до съобщителния кабел от долната
страна по посока на течението или склона.
Раздел III
Изисквания при изграждане на подземни
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура в границите
на урбанизираните територии
Чл. 19. (1) Подземната кабелна електрон
на съобщителна мрежа и прилежащата є
инфраструктура се разполага в границите на
урбанизираните територии под:
1. тротоари;
2. пешеходни улици;
3. улици без тротоар;
4. други територии при спазване на изис
кванията за тяхното местоположение.
(2) При изграждане на подземната кабелна
електронна съобщителна мрежа и прилежаща
та є инфраструктура се спазват изискванията
по чл. 74 ЗУТ.
Чл. 20. (1) На местата, където съобщи
телният кабел пресича улица, се изграждат
шахти от двете страни на улицата.
(2) Съобщителният кабел се поставя в
защитна стоманена тръба, която продължава
от двете страни на улицата на разстояние не
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по-малко от 1 m, освен в случаите, когато е
направен бетонен кожух и полагането на съ
общителния кабел се извършва със сондиране.
(3) При пресичане с други подземни съо
ръжения съобщителният кабел се поставя в
защитна стоманена тръба.
(4) Дължината на защитната тръба по ал. 3
продължава най-малко 1 m от двете страни от
мястото на пресичане, освен ако в специален
закон не е предвидено друго.
(5) Когато в урбанизираните територии
няма техническа възможност за спазването на
изискването по ал. 4, се допуска дължината
на тръбата да продължава най-малко 0,5 m от
двете страни от мястото на пресичане, освен
ако в специален закон не е предвидено друго.
Чл. 21. Подземната кабелна електронна
съобщителна мрежа и прилежащата є инфра
структура се изграждат чрез бетонен колектор
в следните случаи:
1. броят на каналните тръби в снопа е
по-голям от 16;
2. съобщителният кабел е подложен на
въздействието на променливо натоварване;
3. при пресичане или непосредствено сбли
жение с други подземни технически проводи и
съоръжения, създаващи опасност от деформа
ция или нараняване на съобщителния кабел.
Чл. 22. (1) Стените на бетонния колектор
са с дебелина не по-малка от:
1. за вертикалните стени и горната пло
ча – 0,10 m;
2. за долната стена – 0,08 m.
(2) При специфични условия на изграждане
дебелината на бетонното покритие над снопа
от канални тръби може да превишава 0,10 m.
Чл. 23. (1) Проходимият кабелен колектор
е с минимална светла височина 1,80 m и с
минимална широчина на обслужващия кори
дор 0,80 m, измерена между върховете на две
срещуположни лавици или конзоли.
(2) Разстоянието във вертикална посока
между конзолите (лавиците) е от 0,15 до 0,30 m.
Ч л. 24. При изг ра ж да не на подзем н и
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура земното
покритие върху най-горния ред съобщителни
кабели, канални тръби или защитни тръби е
не по-малко от:
1. 0,50 m под тротоари, пешеходни улици,
алеи и озеленени площи;
2. 0,40 m под тротоари за подземна кабелна
електронна съобщителна мрежа и прилежа
щата є инфраструктура, изградена с бетонен
колектор;
3. 1,30 m от кота настилка;
4. 1,70 m под железопътна линия от кота
глава на релсата.
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Чл. 25. Съобщителният кабел се въвежда
в кабелна шахта или сграда посредством
предварително вграден въводен маншон или
чрез подходящ конструктивен отвор в стената
на шахтата или сградата.
Чл. 26. (1) При изграждането на подземни
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура в урбани
зирани територии се допуска използването на
надземни кабелни разпределителни шкафове.
(2) Шкафовете по ал. 1 се разполагат на
подходящи места в сградата или на тротоара
непосредствено до фасадата на сградата така,
че да не нарушават естетичния вид на улицата
и да не затрудняват движението.
(3) Блоковете за дистанционно захранване
на активните елементи се монтират в само
стоятелно отделение на шкафа.
Чл. 27. (1) Кабелните шахти се разполагат
по оста на подземната кабелна инфраструктура.
(2) Кабелните шахти се изграждат:
1. на праволинейни участъци от трасето;
2. при разклонение на трасето;
3. при изменение на посоката на трасето;
4. при преминаване по мостове, през реки
и други теренни препятствия.
(3) Кабелните шахти се изграждат на мес
тата, където има електронни съобщителни
устройства.
Чл. 28. Нивото на капаците на шахтите в
урбанизирани територии трябва да съвпада
с нивото на тротоара или пешеходната зона.
В озеленените площи нивото на капака се
изгражда най-малко на 0,15 m над нивото
на терена.
Чл. 29. (1) При изтеглянето на съобщителен
кабел през шахти не се допуска пресичане с
други кабели и препречване на свободните
отвори на тръбната мрежа.
(2) Отворите на снопа от тръби в кабелни
шахти, колектори и кабелни помещения се
затварят със запушващи елементи (тапи),
осигуряващи херметичност.
Чл. 30. Минималното разстояние между
кабелна шахта и бензиностанция, газостанция,
складове за съхранение на опасни товари,
специално определени места за товарене и
разтоварване на опасни товари в район на
железопътна гара или друго взривоопасно
и пожароопасно външно съоръжение е наймалко 50 m.
Чл. 31. Конструкцията на кабелната шахта
се изчислява за най-неблагоприятно вертикал
но натоварване от единични возила и натиск,
предизвикан от подвижни товари.
Чл. 32. Конструкцията на кабелните шах
ти осигурява защита от проникване на вода,
както и възможност за нейното отстраняване
по естествен начин.
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ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪ
ОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА
ИМ ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 33. Въздушните кабелни електронни
с ъобщ и т ел ни м реж и и п ри лежа щата и м
инфраструктура могат да включват всички
или някои от следните елементи: електронни
съобщителни устройства, стълбове и съоб
щителни кабели, с изключение на крайните
електронни съобщителни устройства.
Чл. 34. (1) Въздушни кабелни електрон
ни съобщителни мрежи и прилежащата им
инфраструкту ра се изграж дат по един от
следните начини:
1. чрез окачване на съобщителен кабел по
носещо въже или чрез самоносещ съобщителен
кабел, монтиран на стълбовна конструкция;
2. чрез окачване на съобщителен кабел по
носещо въже или на самоносещ съобщителен
кабел между две сгради;
3. чрез укрепване на съобщителен кабел
по стени;
4. чрез извеждане на съобщителен кабел
на стена или стълб от изкоп или въвеждане
на съобщителен кабел в изкоп.
(2) Не се допуска окачване на съобщителен
кабел, носещо въже или самоносещ съоб
щителен кабел по дървета, храсти, улуци на
сгради, куки и изолатори на електрозахран
ващата мрежа.
Чл. 35. При окачване на съобщителен кабел
между две сгради и/или чрез укрепване по
стени се запазват естетичният вид на сградата
и архитектурните є особености.
Чл. 36. (1) Не се допуска при изграждане
на въздушна кабелна електронна съобщител
на мрежа и прилежащата є инфраструктура
да се използват стълбовете на: въздушните
електропроводни линии за напрежение над
400 V, градския електротранспорт и електри
фицираните железопътни линии.
(2) Допуска се окачване на електронни съ
общителни устройства и съобщителни кабели
на стълбове, предназначени за улично освет
ление, в случай че захранващите проводници
са монтирани вътре в стълба.
(3) Допуска се окачване на електронни съ
общителни устройства и съобщителни кабели
на стълбовете на въздушните електропроводни
линии за напрежение до 400 V при спазване
на следните изисквания:
1. кабелната електронна съобщителна мре
жа е секционирана при всяко нейно откло
нение към кабелната инсталация в сградата
чрез галванични изолатори за напрежение
400 V и разрядници;
2. кабелната елек т ронна съобщителна
мрежа и прилежащата є инфрастру кт у ра
има изградена самостоятелна заземителна
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инсталация със съпротивление на заземя
ване не по-голямо от 10 Ώ и са предприети
мерки за изравняване на потенциалите със
заземителната инсталация на въздушната
електропроводна линия.
(4) окачване на електронни съобщителни
устройства и съобщителни кабели на стъл
бове на електроразпределителната мрежа
за напрежение до 400 V или на стълбове,
предназначени за улично осветление, може
да бъде извършено само след:
1. получено предварително съгласие от
собственика на стълбовната линия, при съо
бразяване с нейните технически възможности
и състояние;
2. сключен договор със собственика на
стълбовната линия, в който изрично са вклю
чени задължения за осигуряване спазването
на изискванията за безопасна работа при
изграждане и експлоатация на въздушната
кабелна електронна съобщителна мрежа и
прилежащата є инфраструктура.
Чл. 37. (1) Електронните съобщителни ус
тройства от въздушната кабелна електронна
съобщителна мрежа се монтират върху стълб
или стена на височина не по-малка от 2,50 m
от земята, при условие че:
1. са разположени в подходящи кутии,
осигуряващи защита от директен допир и
атмосферни влияния;
2. имат изградена заземителна инсталация.
(2) Допуска се окачване на електронни
съобщи телни уст ройст ва и съобщи телни
кабели на стълбове на електронна съобщи
телна инфраструктура или друга техническа
инфраст ру кт у ра на дру г собственик след
сключването на договор или получаването
на разрешение при условията на чл. 295 ЗЕС.
Чл. 38. Изграждането на въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа и приле
жащата є инфраструктура чрез укрепване
на съобщителен кабел и/или монтиране на
устройства върху стена може да бъде извър
шено в кабелни канали или по друг начин,
при който не се нарушава архитектурният вид
на сградата, само след получаване на пред
варително писмено съгласие от собственика
на сградата по реда на ЗЕС.
Чл. 39. (1) При изграждане на стълбовна
линия се използват дървени, метални или
стоманобетонни стълбове.
(2) Стълбовете се поддържат в добро тех
ническо състояние и естетичен вид.
Чл. 40. Разстоянието между стълбовете
(опорите) на въздушната мрежа е не по-го
лямо от 40 m. При пресичане на улица, път
или неелектрифицирана железопътна линия
разстоянието между стълбовете (опорите) е
не по-голямо от 35 m.
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КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ
МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРА
СТРУКТУРА В СГРАДИ
Чл. 41. Кабелните електронни съобщителни
мрежи и прилежащата им инфраструктура в
сгради могат да включват всички или някои
от следните елементи: кабелна съобщител
на инсталаци я, елект ронни съобщителни
устройства, линии и съобщителни кабели.
Кабелните електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура в сгради
не включват крайни електронни съобщителни
устройства.
Чл. 42. При предварително изградена елек
тронна съобщителна инфраструктура в сгради
съобщителните кабели се изтеглят в нея.
Чл. 43. Не се изисква разрешение за строеж
за изграждане на линията, свързваща входната
точка на сградата с крайното устройство на
абоната, както и за линията, свързваща або
натния разклонител (отклонител) с крайното
устройство на абоната.
Чл. 44. (1) Кабелната съобщителна инста
лация в сграда се изгражда чрез:
1. изтегляне на съобщителен кабел в пред
видената за целта инфраструктура;
2. полагане на кабел в друга вътрешна ин
фраструктура при спазване на изискванията
за безопасност;
3. изтегляне на съобщителен кабел в тръба
под мазилката;
4. полагане на съобщителен кабел в про
фил за кабелиране на сгради, закрепен върху
стените;
5. закрепване на съобщителен кабел върху
стените, когато няма техническа възможност
за изграждане по т. 1 – 4, като се запазват
естетичният вид на сградата и архитектурните
є особености.
(2) Изпълнението на кабелната съобщи
телна инсталация в съществуваща сграда
се извършва със съгласието на собственика,
съответно – собствениците в съсобствена
сграда или на общи части в сграда – етажна
собственост, притежаващи най-малко една
втора от собствеността в сградата, въз основа
на представена проектна документация за мон
тажните работи, които ще бъдат извършени.
Чл. 45. Не се разрешава изтегляне в една
и съща тръба на съобщителен кабел и на
силнотоков кабел, освен ако съобщителният
кабел не е изцяло диелектричен оптичен кабел.
Чл. 46. Преминаването на съобщителен
кабел през пожароопасни помещения или
части от тях, както и през помещения или
части от тях, в които може да се образува
експлозивна атмосфера, се извършва при
спазване изискванията на Наредба № Із-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
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Чл. 47. Съобщителни кабели може да
преминават успоредно на отоплителна или
газова инсталация на разстояние не по-малко
от 0,30 m.
Чл. 48. (1) Въводите в сградите са подземни
и въздушни.
(2) Допуска се изграждане на въздушен
въвод в сгради в урбанизирани територии с
население до 10 000 жители и/или с ниско
жилищно застрояване.
(3) Разстоянието от въздушния въвод на
сградата до най-близкия стълб е не повече
от 20 m.
(4) Въздушен въвод в сграда от подземна
кабелна електронна съобщителна мрежа се
изгражда, като съобщителният кабел от по
върхността до въвеждането му в сградата на
ниво от първия до втория етаж се защитава
с тръба.
Чл. 49. (1) Въводът в сграда с един вход е
един. При сгради с повече от един вход може
да се изграждат повече от един въводи.
(2) При изграждане на въвод се осигурява
възможност за съвместно разполагане и/или
ползване.
(3) Въводите и входните точки за достъп
до сградата се изграждат на места, за които
е осигурен достъп на техническия персонал.
(4) Разстоянието между въвода и силнотоков
кабел е не по-малко от 0,50 m.
(5) Отворът за въвеждане на съобщителен
кабел в сградата се предвижда на достъпно
място и възможно най-близко до входната
точка за достъп до сградата.
Г л а в а

п е т а

МАРКИРОВК А НА К АБЕЛНИТЕ ЕЛЕК
Т РОН Н И С Ъ ОБЩ И Т Е Л Н И М РЕ Ж И И
ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 50. Кабелните електронни съобщител
ни мрежи и прилежащата им инфраструктура
се означават с трайна маркировка с табелки,
репери и сигнална лента.
Раздел I
Маркировка с табелки
Чл. 51. (1) Табелки се поставят в подземните
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура в границите
на урбанизираните територии, както следва:
1. във всяка шахта;
2. в кабелните колектори на всеки 20 – 50 m
и на всяко място за достъп;
3. на всички кабелни муфи.
(2) Табелките се поставят по начин, оси
гуряващ добра видимост.
Чл. 52. На табелките се изписват видът на
мрежата, наименованието на предприятие
то – собственик на подземната кабелна елек
тронна съобщителна мрежа и прилежащата
є инфраструктура, и номерът на линията от
проекта на мрежата.
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Раздел II
Маркировка с реперни стълбчета

Раздел III
Маркировка със сигнална лента

Чл. 53. С реперни стълбчета се означава
трасето на кабелната електронна съобщителна
мрежи и прилежащата є инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии, в
урбанизирани територии с неблагоустроени
улици или в урбанизирани територии, в които
не са изградени канални мрежи.
Чл. 54. Реперни стълбчета се поставят:
1. по трасето на кабелната електронна
съобщителна мрежа и прилежащата є инфра
структура на всеки 500 m;
2. в точките на промяна на направлението
на трасето;
3. над всички шахти и пресичания на
препятствия (реки, пътища, канали и др.);
когато пресичанията са по-дълги от 10 m,
реперните стълбчета се поставят от двете
страни на пресичането.
Чл. 55. Когато трасето на кабелната елек
тронна съобщителна мрежа и прилежащата є
инфраструктура преминава през земеделски
земи, реперните стълбчета се поставят извън
тях на подходящо място в обхвата на пътя.
Когато трасето е отдалечено от пътя на по
вече от 50 m, маркировката се дублира и по
трасето на съобщителния кабел с активни
или пасивни маркери.
Чл. 56. Реперните стълбчета се ориентират
така, че предната им страна да е успоредна на
трасето на кабелната електронна съобщител
на мрежа и прилежащата є инфраструктура.
Чл. 57. (1) Реперните стълбчета се боядисват
с бяла боя, устойчива на атмосферни влия
ния. Най-отгоре се поставя червена ивица с
височина 0,10 m.
(2) Височината на реперните стълбчета е
1,10 m.
Чл. 58. (1) На всяко реперно стълбче найотгоре се поставя надпис за вида на съобщи
телния кабел и разстоянието до кабела или
до шахтата в метри. Размерът на буквите е с
височина 0,07 m. Всички останали надписи
са с височина 0,05 m.
(2) Надписите се правят с черна боя на сте
ната, която има най-добра видимост от пътя.
Чл. 59. На реперно стълбче, което марки
ра смяна на направлението на трасето, под
надписа за вида на съобщителния кабел се
означават символично двете направления с
ъгълче, отговарящо приблизително на трасето.
Чл. 60. На реперно стълбче, което мар
кира шахти, се изписват видът и номерът на
шахтата, а на стената откъм нея се нанася
разстоянието в метри до центъра є.
Чл. 61. Местата на реперните стълбчета и
техните означения се нанасят на екзекутив
ните чертежи.

Чл. 62. Сигнална лента се използва за ин
формиране при последващи изкопни работи за
наличие на кабелна електронна съобщителна
мрежа и прилежащата є инфраструктура.
Чл. 63. Сигнална лента се полага над съ
общителни кабели, положени в изкоп, извън
границите на урбанизирани територии, както
и в урбанизирани територии, в които не са
изградени кабелни канали. Сигналната лента
се полага на дълбочина, равна на половината
разстояние между повърхността на терена и
съобщителните кабели.
Чл. 64. (1) Сигналната лента е изработена
от еластична пластмаса, позволяваща удъл
жаване до скъсване не по-малко от 300 %, с
жълт цвят и широчина в зависимост от ши
рочината на изкопа, но не по-малка от 0,08 m.
(2) Материалът на лентата є осигурява
експлоатационна годност не по-кратка от
времето на експлоатация на съобщителния
кабел.
(3) При полагане на оптичен съобщителен
кабел без метални елементи по дължината на
лентата могат да бъдат интегрирани метални
елементи.
Чл. 65. Върху сигналната лента през 1 m
се поставя надпис „ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН
СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ“ или „ВНИМАНИЕ
СЪОБЩИТЕЛЕН К АБЕЛ“ с височина на
буквите 0,05 m.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Кабелни електронни съобщителни мре
жи“ са електронните съобщителни мрежи,
изградени с оптични кабели или съобщи
телни кабели с метален проводник, основно
предназначени за предоставяне на фиксирана
гласова телефонна услуга и/или телевизи
онни сигнали (включително IP телевизия),
и/или за предоставяне на услугата „достъп
до интернет“.
2. „Кабелна съобщителна инсталация в
сграда“ е инсталацията, предназначена за оси
гуряване на достъп на всеки един потенциален
абонат до кабелната електронна съобщителна
мрежа в сградата.
3. „Входна точка за достъп до сградата“ е
интерфейсът между външната и вътрешната
част на кабелната мрежа по отношение на
сградата, всяка от които може да е притежа
ние на различни собственици.
4. „Канална тръба“ е тръба от бетон, сто
мана или друг подходящ материал, предназ
начена за директно полагане в изкоп, в която
се полагат защитни тръби.
5. „Защитна тръба“ е тръба от стомана, за
щитена срещу корозия, от полиетилен с висока
плътност (High Density Polyethylene – HDPE),
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бетон или друг подходящ материал, която се
полага в изкоп и е предназначена за осигу
ряване на допълнителна механична и/или
електрическа защита на изтегления в нея
съобщителен кабел.
6. „Въвод“ е част от електронната съ
общителна инфраст ру к т у ра, осиг у ряваща
прехода между елементите є извън и вътре
в сградата.
7. „Кабелна шахта“ е съоръжение, осигу
ряващо подземно затворено пространство с
изход към повърхността, предназначена за
достъп до съобщителните кабели при изтег
ляне, монтаж, ремонт и поддържане.
8. „Муфа“ е елемент, осигуряващ защита на
съединението на два или повече съобщителни
кабела срещу въздействията на околната среда.
9. „Кабелен колектор“ е подземно не
проходима, полупроходима или проходима
конструкция, предназначена за полагане на
съобщителни кабели едностранно или дву
странно.
10. „Водосток“ е съоръжение в пътното
и железопътното строителство, което служи
за отводняване на земното тяло на пътя или
железопътната линия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 286, ал. 5 ЗЕС.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 17 от
2005 г. за правилата за изграждане на кабелни
далекосъобщителни мрежи и съоръженията
към тях (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Започналите производства по одо
бряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобря
ване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на вна
сяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато произ
водство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
11136
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2453
от 4 декември 2012 г.

за реда за разпределяне на работното време
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното
работно време
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. С тази инструкция се определят
редът за разпределяне на работното време на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (МВР), отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното
работно време.
Раздел II
Продължителност на работното време
Чл. 2. (1) Нормалната продължителност на
работното време на държавните служители е 8
часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) За дейностите, чието изпълнение из
исква непрекъсваемост на работния процес,
работното време се организира в 8-, 12- или
24-часови смени.
(3) За държавните служители, с изключение
на служителите по чл. 3, ал. 1 и работещите на
смени, се установява ненормиран работен ден.
Чл. 3. (1) За държавните служители, които
изпълняват служебните си задължения при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, се установява намалено работно
време.
(2) Въвеж дането на намалено работно
време за отделните длъжности се извършва
в съответствие с Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява на
малено работно време (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).
(3) За държавните служители по ал. 1 мак
сималната продължителност на установеното
работното време може да бъде до 1 час над
определеното такова.
Чл. 4. (1) Ръководителите по чл. 186, ал. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) определят със заповед разпре
делението на работното време в отделните
звена в подчинените им структури, както и за
осъществяване на отделни служебни дейности
в подчинените им структури.
(2) Разпределението на работното време
в звената, които са на пряко подчинение на
министъра на вътрешните работи или на
главния секретар на МВР, се определя със
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заповед на министъра на вътрешните работи,
съответно със заповед на главния секретар
на МВР по предложение на ръководителите
на съответните звена.
(3) За дирекциите в състава на главните
дирекции и териториалните звена разпреде
лението на работното време се регламентира
със заповед на ръководителите по ал. 1 по
предложение на директорите на съответните
дирекции и на ръководителите на съответните
териториални звена.
Чл. 5. (1) В заповедта по чл. 4 за разпре
делянето на работното време се определят:
1. разпределението на работното време
на сл у ж ителите с установен ненормиран
работен ден;
2. продължителността на смените за слу
жителите, работещи на сменен режим;
3. дейностите, за чието изпълнение се ус
тановява режим на полагане на дежурство и
време на разположение;
4. разпределението на работното време
за служителите, изпълняващи дейности по
административно обслужване на граждани;
5. видовете почивки, тяхната продължител
ност с начален и краен час и разпределение
в рамките на работното време;
6. времето за отдих;
7. времето за хранене – в слу чаите по
чл. 13, т. 2, когато не може да бъде осигурено
ползването на почивки;
8. организацията за отчитане на отрабо
теното време.
(2) Физиологичните почивки се посочват
отделно в заповедта по ал. 1.
Чл. 6. Времето за участие на държавните
служители в мероприятия по подготовка и
проверка на готовността на личния състав за
работа във военно време се включва в рам
ките на установените общи работни часове
за месеца.
Чл. 7. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, е от 8,30 ч. до 17,30 ч. с един час обедна
почивка.
(2) Ръководителят по чл. 4 може да опре
деля и друг начален и краен час на работ
ния ден и обедна почивка за отделни звена,
работни екипи или отделни работни места,
когато характерът на работата изисква това,
като почивката за хранене не може да бъде
по-малко от 30 минути.
Чл. 8. (1) Непосредствено след полагане
на труд извън установеното работно време на
държавните служители се осигурява не помалко от 12 часа непрекъсната междудневна
почивка или 36 часа непрекъсната седмична
почивка.
(2) По изключение се допуска непрекъс
натата седмична почивка да бъде в намален
размер, но не по-малко от 24 часа.
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(3) При изпълнение на законовоустано
вените дейности от държавните служители
от службите за сигурност в МВР ал. 1 не се
прилага.
Чл. 9. (1) За държавните служители, които
изпълняват дейности, чието осъществяване
изисква специфична организация на работа,
ръководителят по чл. 4 може да установява
време на разположение или режим на 12- или
24-часово дежурство.
(2) Времето на разположение за служи
телите, работещи на смени, се определ я
за всеки конкретен случай със заповед на
ръководителя по чл. 4 или на определено от
него длъжностно лице с ръководни функции
по предложение на преките ръководители на
съответните служители.
(3) Извън случаите по ал. 2 времето на
разположение или режимът на дежурство се
организира в седмични или месечни графици,
които се изготвят и утвърждават по реда на
чл. 11.
(4) В графиците по ал. 3 не могат да бъдат
включвани държавни служители, работещи
на смени.
(5) При определяне на индивидуално де
журство с времетраене повече от 6 часа на
служителите се осигурява време за хранене,
което не може да бъде по-малко от 30 минути.
Раздел III
Разпределяне на работното време
Чл. 10. (1) Разпределението на работното
време на смени се извършва при спазване
на нормативната уредба за организацията и
изпълнението на отделните служебни дей
ности в МВР.
(2) Ръководителят по чл. 4 може да уста
новява 24-часови смени, когато численият
състав или изпълнението на отделни служебни
дейности не позволява организирането на
работата на 8-часови и 12-часови смени.
(3) С разпределението на работните смени
се определя времето за хранене или времето
за отдих, както и физиологичните почивки.
(4) Времето за хранене или времето за от
дих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 11. (1) Работните смени се организират
в седмичен, месечен или тримесечен график,
изготвен от ръководителя на съответната
структура или от служител, определен със
заповед на ръководителя по чл. 4.
(2) Графиците по ал. 1 се утвърждават от
ръководителя по чл. 4 или от определено от
него длъжностно лице с ръководни функции.
(3) Промените в утвърдения график се
утвърждават по реда на ал. 2.
Чл. 12. (1) При разпределяне на работните
смени и дежурствата на държавните служители
се осигуряват не по-малко от 12 часа непре
късната междудневна почивка и не по-малко
от 36 часа непрекъсната седмична почивка.
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(2) По изключение при разместване на ин
дивидуалните смени или дежурства се допуска
непрекъснатата седмична почивка да бъде в
намален размер, но не по-малко от 24 часа.
Чл. 13. В случаите, когато отделни дейности
в рамките на определеното работно време по
чл. 9 и 10 се изпълняват:
1. от повече от един държавен служител
и характерът на дейността позволява полз
ването на почивки, при разпределянето на
работното време се определя време за една
или повече почивки;
2. от един държавен служител или харак
терът на дейността не позволява ползването
на почивки, на държавните служители се
осигурява време за хранене не по-малко от 30
минути, без да се прекъсват изпълняваните
задължения.
Чл. 14. (1) Максималната продължител
ност на времето на разположение не може
да превишава:
1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) На държавния служител не може да се
възлага да бъде на разположение или на де
журство в два последователни календарни дни.
(3) При изпълнение на законовоустанове
ните дейности от държавните служители от
службите за сигурност в МВР ал. 1 и 2 не се
прилагат.
Чл. 15. Държавните служители, командиро
вани за изпълнение на служебни задължения
или преместени на основание чл. 192а ЗМВР,
спазват работното време на структурата или
звеното, където са командировани или пре
местени.
Раздел IV
Отчитане на работното време
Чл. 16. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, се отчита в работни дни – подневно.
(2) Работното време на държавните слу
жители, работещи на смени, се изчислява
и отчита в часове, сумирано за тримесечен
период.
(3) Не се допуска сумирано изчисляване
на работното време за служители, работещи
на ненормиран работен ден.
Чл. 17. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на устано
веното редовно работно време;
2. времето за хранене по чл. 12;
3. времето за физиологични почивки;
4. времето за провеждане на професио
нално обучение;
5. времето за инструктаж, отвод, приемане
и сдаване на дежурството (смяната);
6. времето за отдих;
7. фактически извършената работа по време
на разположение;
8. работа извън установеното работно време;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   

9. времето на дежурство.
(2) Времето за обедна почивка и почивките
за хранене не са работно време.
Чл. 18. (1) Отработеното време от дър
жавните служители, работещи на смени, се
отчита на тримесечен период.
(2) За отработените часове над установена
та нормална продължителност на работното
време за отчетния период се изготвя протокол
(приложение № 1).
(3) Протоколът се изготвя от служителя,
определен да изготвя графиците, до десето
число на месеца, следващ отчетния период,
и се утвърждава от ръководителя по чл. 4
или от определено от него длъжностно лице
с ръководни функции.
(4) Екземпляр от утвърдения протокол се
изпраща на съответното финансово звено и
на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 19. (1) Положените дежурства от дър
жавните служители, работещи на ненормиран
работен ден, се отчитат в часове за месеца,
през който са положени, с протокол (прило
жение № 2).
(2) Времето на дежурство и фактически
положеният труд през времето на разполо
жение се отчитат по реда на раздел VI и се
компенсират като труд извън установеното
работно време по реда на раздел VII.
Раздел V
Полагане на труд извън установеното работно
време
Чл. 20. (1) Държавните слу жители из
пълняват служебните си задължения извън
установеното редовно работно време въз
основа на заповед за полагане на труд извън
установеното работно време, издадена от
ръководителя по чл. 4 или оправомощено от
него длъжностно лице с ръководни функции.
(2) За държавните служители от звената на
пряко подчинение на министъра на вътреш
ните работи или на главния секретар на МВР
заповедта по ал. 1 се издава от министъра на
вътрешните работи, съответно от главния се
кретар на МВР или от изрично оправомощени
от тях длъжностни лица.
Чл. 21. Заповедите за полагане на труд извън
установеното работно време от ръководите
лите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР на структурите
и специализираните звена, както и от ръко
водителите на звената на пряко подчинение
на министъра на вътрешните работи или на
главния секретар на МВР се издават от:
1. министъра на вътрешните работи – за
ръководителите на структурите и специали
зираните звена по чл. 9 ЗМВР и началниците
на звената на пряко подчинение към него;
2. главния секретар на МВР – за директо
рите на главни и областни дирекции на МВР;
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3. заместник-минист ър на вът решните
работи – за ръководителите на структурите
и специализираните звена по чл. 9 ЗМВР от
съответния ресор.
Чл. 22. В случаите, когато поради неотлож
ност полагането на труд извън установеното
работно време е разпоредено устно или от
пряк ръководител, заповедта по чл. 20 и 21 се
издава в първия работен ден, следващ деня,
в който е положен трудът. По изключение
срокът за издаване на заповедта може да бъде
удължен, но не повече от 5 работни дни от
деня на полагане на труда.
Раздел VI
Отчитане и документиране на положен труд
извън установеното работно време
Чл. 23. (1) Положеният труд извън устано
веното работно време се отчита почасово с
протокол (приложение № 1 или приложение
№ 2).
(2) За държавните служители от отделно
структурно звено протоколите по ал. 1 се
съставят обобщено за отчетния период, в
който е положен трудът извън установеното
работно време.
(3) Протоколът по ал. 1 се изготвя от ръко
водителя на звеното или от определен от него
служител и се утвърждава от ръководителя по
чл. 4 или от определено от него длъжностно
лице с ръководни функции.
(4) Екземпляр от протокола по ал. 1 заед
но с копие от заповедта за полагане на труд
извън установеното работно време се изпраща
за вписване в книгата по чл. 27.
(5) Екземпляр от протокола по ал. 1 се
изпраща на съответното финансово звено и
на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 24. (1) За държавните служители от
структури с централизирани щатове и мес
торабота в териториални звена се съставя
отделен протокол, който се утвърждава от
ръководителя, по чиято писмена заповед е
положен трудът.
(2) Екземпляр от протокола заедно с ко
пие от заповедта за полагане на труд извън
установеното работно време се изпращат до
ръководителя по чл. 4 за компенсиране на
положения труд.
(3) Екземпляри или копия от документите
по ал. 2 се предоставят за вписване в книгата
по чл. 27 по местополагане на труд извън
установеното работно време.
Чл. 25. Положеният труд по реда на чл. 20
се отчита с протокол (приложение № 1 или
приложение № 2), който се утвърждава от
ръководителя, издал заповедта за полагане
на труд извън установеното работно време.
Чл. 26. (1) В случаите, когато изпълнени
ето на служебни задачи извън установеното
редовно работно време налага пътуване до
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друго населено място, заповедта за полагане
на труд извън установеното работно време се
издава отделно от заповедта за командироване.
(2) Когато периодът на командироване
включва дни на национални или официални
празници, които попадат в работната седмица,
отработеното време през тези дни се отчита и
се компенсира като труд извън установеното
работно време по реда на чл. 23.
Чл. 27. (1) Положеният труд извън уста
новеното работно време се документира в
специална книга по образец (приложение № 3).
(2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява
от служител, определен с отделна заповед на
ръководителя по чл. 4.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може
да бъде определян служител, на когото е въз
ложено да изготвя протоколите за отчитане
на положения труд.
(4) Във всяка организационно или терито
риално обособена структура се води отделна
книга.
(5) Книгата по ал. 1 може да се води и на
електронен носител.
Раздел VII
Компенсиране на държавните служители за
работа извън установеното работно време
Чл. 28. (1) Положеният труд от държав
ните служители извън установеното редовно
работно време се компенсира при условията
и в размерите, определени в ЗМВР.
(2) Положеният труд извън установеното
редовно работно време не може да надвишава
размера за компенсиране, предвиден в чл. 211,
ал. 5 ЗМВР.
(3) Възнагражденията за труд извън ус
тановеното работно време се включват в
месечното възнаграждение и се изплащат в
месеца, следващ отчетния период, при сво
евременно изпращане на протоколите във
финансовите звена.
(4) Положеният труд по време на дежур
ство се компенсира според часовете, които
надхвърлят установеното работно време.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Длъжностни лица с ръководни функции“
са държавни служители в МВР от категория
„А“, „Б“ или „В“, които заемат най-високата
ръководна длъжност в рамките на организа
ционно обособената структура.
2. „Организационно или териториално
обособени структури на МВР“ са:
а) главните дирекции на МВР;
б) териториалните звена в състава на глав
ните дирекции: дирекция „Специализирани
полицейски сили“ към Главна дирекция „На
ционална полиция“ и териториалните є звена,
регионалните дирекции „Гранична полиция“,
граничните полицейски управления, базите
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гранично-полицейски кораби, граничните
контролно-пропускателни пунктове и Спе
циализираният отряд „Въздушно наблюдение“
към Главна дирекция „Гранична полиция“,
териториалните звена на отдел „Транспортна
полиция“ към Главна дирекция „Национална
полиция“, териториалните звена на Главна
дирекция „Борба с организираната прес
тъпност“, териториалните звена на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, областните управления „По
жарна безопесност и защита на населението“
и Столичното управление „Пожарна безопас
ност и защита на населението“ към Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и районните служби „ПБЗН“;
в) областните дирекции на МВР, районните
управления към областните дирекции на МВР
и други самостоятелни звена от по-нисък ранг;
г) Специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“, специализираните ад
министративни дирекции, дирекция „Управле
ние на собствеността и социалните дейности“,
„Ведомствена служба по трудова медицина“,
дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция
„Миграция“, дирекция „Български документи
за самоличност“, дирекция „Международни
проекти“, звено „Материални проверки“, звено
„Вътрешен одит“, Институтът за специална
техника, Научноизследователският институт
по криминалистика и криминология, Инсти
тутът по психология, Институтът за компю
търни технологии, дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“;
д) дирекция „Национална система 112“ и
районните центрове 112;
е) Академията на МВР, центровете за спе
циализация и професионална подготовка към
нея, звеното „Ведомствена служба по трудова
медицина“;
ж) Медицинският институт на МВР и фили
алите за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация към него;
з) Специализираният отряд за борба с
тероризма, дирекция „Специална куриерска
служба“;
и) базите за отдих на Министерството на
вътрешните работи.
3. „Време на разположение“ е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън работното място
с готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения.
4. „Дежурство“ е специфична организа
ция на работата при подневно отчитане на
работното време. През времето на дежурство
служителят се явява на работното си място и
изпълнява служебните си задължения в рам
ките на продължителността на дежурството.
5. „Време за отдих“ е времето, през което
служителят възстановява трудовите си сили в
зоните и обектите на отговорност, но е длъ
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жен да изпълнява служебните си задължения
в рамките на продължителността на смяната
или дежурството.
6. „Смяна“ е времето, през което държав
ният служител изпълнява служебните си за
дължения по предварително утвърден график
при непрекъсваемост на работния процес.
7. „Обедна почивка“ или „Почивка за хра
нене“ е период от време в рамките на утвър
деното работно време, през който служителят
не изпълнява служебните си задължения и не
е длъжен да присъства на работното си място.
8. „Служби за сигурност в МВР“ са Главна
дирекция „Борба с организираната престъп
ност“ на МВР и Специализираната дирекция
„Оперативни технически операции“ на МВР
съгласно § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за защита на класифицираната
информация.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим
на труд и почивка се извършва в съответствие
с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за
условията, реда и изискванията за разработ
ване и въвеждане на физиологични режими
на труд и почивка по време на работа (ДВ,
бр. 54 от 1999 г.).
§ 3. Участието на държавните служители
в действия по предотвратяване и овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации
се компенсира като труд извън установеното
работно време по ред, установен със закон
или акт на Министерския съвет.
§ 4. В случаите, когато за организацията
и изпълнението на отделни дейности в МВР
с нормативен акт е предвиден специален ред,
разпоредбите на тази инструкция се прилагат,
доколкото не противоречат на специалните
разпоредби.
Заключителни разпоредби
§ 5. Тази инструкция се издава на основание
чл. 211, ал. 7 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 6. Отменя се Инструкция № Із-343 от
2009 г. (изм. и доп. с Инструкция № Iз-823
от 2011 г. и Инструкция № Iз-3115 от 2011 г.)
за реда за разпределяне на работното време
на държавните служители в Министерство
то на вътрешните работи, отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното
работно време (необнародвана).
§ 7. В едномесечен срок от влизане в сила
на тази инструкция ръководителите по чл. 186,
ал. 1 ЗМВР издават заповед по чл. 5.
§ 8. В тримесечен срок от влизане в сила
на тази инструкция със заповед на главния
секретар на МВР се утвърждават указания за
нейното прилагане.
§ 9. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Веселин Вучков
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Приложение № 1
към чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 1, чл. 25
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(структура)
Рег. № ……………. Екз. № …….
……………..20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ
......…………………………
(………………………….)

ПРОТОКОЛ
за положен труд от държавни служители, работещи на смени в ………………………….
за периода от ……... 20 ... г. до ……. 20 .... г.
№

Име,
презиме и
фамилия

1

2

ЕГН Номер на
заповед

3

Дата на
Начален и Отработе Общо
Общо Норма
Часове за
полагане
краен час
ни часове отра
отра
за пе
компенси
на труда по на положе
извън
ботени ботени риода
ране със:
заповед
ния труд по
устано
часове часове
заповед
веното
по
(7 + 8)
възна от
работно график
граж пуск
време
дение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2

………./……..……..
……….... 20 ... г.
гр. …………..……
Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР

ИЗГОТВИЛ
……………........…………………

Приложение № 2
към чл. 19, ал. 1,
чл. 23, ал. 1, чл. 25
....................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

...................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № ......................, екз. .............
............................................. 20 .... г.

УТВЪРЖДАВАМ: ...................................
(име и длъжност)
(подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън установеното работно време и за времето на дежурство
от държавни служители с установен ненормиран работен ден
за месец ................... 20... г.
№

1

Име, презиме,
фамилия на
служителя

2

ЕГН

3

№ и дата на
заповедта или
на месечния
график

Дата на полагане
на труд извън ус
тановеното работ
но време/
Дата на полагане
на дежурство

Начален
и краен
час

4

5

6

Брой отра
ботени ча
сове извън
установено
то работно
време

Брой часове за ком
пенсиране със:
възнаграждение

отпуск

7

8

9

Изготвил: ..................................................
(длъжност)
(имена)

Отп. в ....... екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележка. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за всяко де
журство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е необходимо
да се отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.
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Приложение № 3
към чл. 27, ал. 1
Образец на лицева корица
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
СПЕЦИАЛНА КНИГА
за отчитане на положен труд извън установеното работно време
Започната на ……………………...…… 20 … г.
Завършена на ………………………….. 20 … г.
брой страници ………… (словом …………………………………………………….)
Утвърдил: ............................
(подпис и печат)
Образец на стр. 2

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

2. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

3. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

4. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

5. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

6. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

7. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

8. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

9. …………………………………………………...........…………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………

10. …………………………………………………...........………………….
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ….........................……………
Образец на стр. 3 и следващи

№

Име, презиме,
фамилия на
служителя

1

11073

2

ЕГН

3

№ на за
поведта
за пола
гане на
труд

№ на про
токола за
отчитане

4

5

Дата на
Брой ча
полагане сове труд
на труд/ извън ус
дежур
тановено
ството то работно
време
6

7

Брой
часове
време на
разполо
жение
8

Брой извънредни
часове за ком
пенсиране със:
възнагражде
ние

отпуск

9

10

Под
пис на
длъж
ностно
то лице
11

С Т Р. 1 4 4
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2093-ЕП
от 10 декември 2012 г.

относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на Европейския парламент от
Република България и обявяване на следващия в листата кандидат
С вх. № 1381 от 7 декември 2012 г. на
ЦИК е постъпило писмо от председателя на
Народното събрание Цецка Цачева, с което
председателят на Централната избирателна
комисия е уведомен, че Европейският парла
мент е обявил мястото на Илиана Найденова
Иванова като член на Европейския парламент
от Република България за свободно. Същата
е обявена за избрана с Решение № ЕП-256 от
9 юни 2009 г. на ЦИКЕП.
Към писмото е приложено писмо от пред
седателя на Европейския парламент Мартин
Шулц, с което Народното събрание на Ре
публика България е уведомено, че Илиана
Найденова Иванова е назначена за член на
Европейската сметна палата и в съответствие с

ВЕСТНИК
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разпоредбите на член 7, параграф 1 и член 13,
параграф 1 от Акта за избиране на членове на
Европейския парламент чрез всеобщи и преки
избори мястото є в Европейския парламент е
свободно, считано от 1 януари 2013 г.
Предвид горното и на основание чл. 275,
ал. 1 от Изборния кодекс Централната изби
рателна комисия
РЕШИ:
Обявява Преслав Пламенов Борисов за
избран за член на Европейския парламент от
Република България от листата на политическа
партия „ГЕРБ“ на мястото на Илиана Най
денова Иванова, считано от 1 януари 2013 г.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Да се уведоми Европейският парламент чрез
Народното събрание на Република България
за настоящото решение.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
11239
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-171
от 27 ноември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
министъра на земеделието и храните, становище
от Регионалния инспекторат по образование
то – Кюстендил, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради
оптимизиране на мрежата от държавни про
фесионални училища във връзка с намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум считано от 1.08.2013 г. закривам Про
фесионална гимназия по дървообработване и
горско стопанство „Г. С. Раковски“ – Кюстендил,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
държавна собственост и се предоставя на Ми
нистерството на земеделието и храните.
3. Учениците от Професионална гимназия
по дървообработване и горско стопанство „Г. С.
Раковски“ – Кюстендил, да се пренасочат към
Професионална гимназия по селско стопанство
„Св. Климент Охридски“ – Кюстендил, при ус
ловията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учени
ците от Професионална гимназия по дърво
обработване и горско стопанство „Г. С. Раков
ски“ – Кюстендил, да се съхранява в Профе
сионална гимназия по селско стопанство „Св.
Климент Охридски“ – Кюстендил.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На
ционалния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото учили
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно зна
чение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в при
емащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лището, което приема учениците на закритото
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
11064
ЗАПОВЕД № РД-14-172
от 27 ноември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
министъра на земеделието и храните, становище
от Регионалния инспекторат по образование
то – Русе, и становище на експертната комисия, на
значена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизиране на
мрежата от държавни професионални училища
във връзка с намаляване броя на учениците
считано от 1.08.2013 г. закривам Професионална
гимназия по зърнопреработвателни и хранителни
технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – Русе,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
държавна собственост и се предоставя на Ми
нистерството на земеделието и храните.
3. Учениците от Професионална гимназия по
зърнопреработвателни и хранителни технологии
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Русе, да се прена
сочат към Професионална гимназия по селско
стопанство „Ангел Кънчев“ – Русе, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учени
ците от Професионална гимназия по зърнопре
работвателни и хранителни технологии „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Русе, да се съхранява в
Професионална гимназия по селско стопанство
„Ангел Кънчев“ – Русе.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На
ционалния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото учили
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно зна
чение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в при
емащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
11065

С Т Р. 1 4 6

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-14-173
от 27 ноември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
министъра на земеделието и храните, становище
от Регионалния инспекторат по образование
то – София-град, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, във връзка с
преустановяване на образователно-възпитателния
процес поради липса на ученици закривам Про
фесионална гимназия по вътрешна архитектура и
дървообработване – София, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
държавна собственост и се предоставя на Ми
нистерството на земеделието и храните.
3. Задължителната документация на учени
ците от Професионална гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване – София, да се
съхранява в Професионална гимназия по хра
нително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги
Павлов“ – София.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На
ционалния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото учили
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно зна
чение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в при
емащото училище.
4. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

11066

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-09-1792
от 27 ноември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, след подписване на приемателнопредавателен протокол за прехвърляне на нату
рални и стойностни показатели на Професионална
гимназия по ветеринарна медицина и земеделие
„ А лекса н д ър С тамбол и йск и“ – г р. Лозн и ца,
чрез бюджета на Община Разград, подписан от
министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Разград, писмо с изх. № 08-00-1492 от
7.11.2012 г. от министъра на финансите за извърш
ване на корекции по бюджетите на Министерство
то на земеделието и храните и на Община Разград
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за 2012 г. и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № 09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, определям Професионална
гимназия по ветеринарна медицина и земеделие
„Александър Стамболийски“ – гр. Лозница, об
щина Разград, област Разград, със статут на об
щинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

11067

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-174
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за от
криване на Частно средно общообразователно
училище „Авицена“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-21 от 5.04.2006 г. (ДВ, бр. 34 от 2006 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-14-256
от 15.08.2007 г. (ДВ, бр. 72 от 2007 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-202 от 2.06.2008 г.
(ДВ, бр. 57 от 2008 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-146 от 5.10.2010 г. (ДВ, бр. 83
от 2010 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ РД-14-156 от 15.11.2010 г. (ДВ, бр. 95 от 2010 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-14-81 от
14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и пред
ставлява от Мая Крумова Великова“ се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Катя Василева Нинова“.

11148

Министър:
С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2824
от 22 ноември 2012 г.
Във връзка с необходимостта от изграждането
на интермодален терминал в Южен централен
район за планиране в България като най-важна
връзка в една логистична верига за осигуряване
на прехвърлянето на товари от един вид транспорт
на друг с цел най-ефективно и екологосъобразно
използване на транспорта и на основание чл. 129,
ал. 3 и 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 и
чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ, Решение № 509 от
8.07.2011 г. на Министерския съвет, с което обектът
е определен като обект с национално значение,
писмо на Държавно предприятие „Железопътна
инфраструктура“ с изх. № И-080 от 11.07.2012 г.
(вх. № АУ14-28 от 21.06.2010 г.), допълнено с писма
изх. № ЖИ-17 304 от 5.09.2012 г. (вх. № АУ14-28(19)
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от 10.09.2012 г.) и изх. № ЖИ-18 708 от 27.09.2012 г.
(вх. № АУ14-28(22) от 28.09.2012 г.), разрешение
за изработване на ПУП – ПРЗ и парцеларен
план от министъра на регионалното развитие
и благоустройството № АУ10-31 от 2.12.2011 г.;
Решение № 133 от протокол № 11 от 17.05.2012 г.
на Общинския съвет „Родопи“, Решение № 1 от
протокол № 3 от 5.03.2012 г. и Решение № 9 от
протокол № 5 от 19.04.2012 г. на ОЕСУТ при
Община „Родопи“; протокол № 2 от 2.03.2012 г.
за приемане на проекта от представители на
ЗИУП при ДП „НКЖИ“; протокол за проведено
обществено обсъждане от 30.03.2012 г.; Решение
№ ПВ-5-ЕО от 25.02.2010 г. на МОСВ за преце
няване на необходимостта от екологична оценка,
вероятната степен на отрицателно въздействие,
писмо на МОСВ № ЕО-1250 от 26.10.2011 г., Ре
шение № КЗЗ-13 от 27.06.2012 г. на Комисията за
земеделските земи при Министерството на земе
делието и храните (МЗХ) и писмо № АУ14-28(6)
от 7.08.2012 г. на МЗХ; положителни становища и
съгласия на Министерството на здравеопазването
с изх. № 04-15-182 от 9.08.2012 г., Министерството
на културата с изх. № 24-00-0297 от 27.09.2012 г.
и Националния институт за недвижимо кул
турно наследство № 0401-717 от 21.08.2012 г.,
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив с
изх. № РД-11-165 от 15.11.2011 г. и № РД-11-152 от
16.08.2012 г., Министерството на отбраната с рег.
№ 04-10-108 от 17.08.2012 г., дирекция „Управле
ние на собствеността и социални дейности“ при
МВР с рег. № ДС-45 805 от 27.08.2012 г., Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ при МВР с рег. № ПО-6868 от
6.08.2012 г., становище на Областна дирекция
на МВР – Пловдив – Сектор „Пътна полиция“,
от 21.03.2012 г., на „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, с изх. № ЦУ – ПМО-9046 от
8.08.2012 г., протокол на „ЕВН България Електро
разпределение“ – АД, № 1120050289 от 23.03.2012 г.
с писмо вх. № АУ14-28(20) от 11.09.2012 г., „Во
доснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив,
с вх. № АУ14-28(11) от 13.08.2012 г. и разреши
телно за проектиране на В и К отклонения
№ 588 от 26.05.2010 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
с вх. № АУ 14-28(13) от 15.08.2012 г., „Космо
България Мобайл“ – ЕАД, с вх. № АУ14-28(9) от
2.08.2012 г., „Мобилтел“ – ЕАД, с вх. № АУ14-28(5)
от 7.08.2012 г., протокол от 9.04.2012 г. на комисия
при Областната дирекция „Земеделие“ – Плов
див, по чл. 18 ЗСПЗЗ за бракуване на трайни
насаждения; извършено съобщаване на проекта
за ПУП – ПРЗ и ПП от Община „Родопи“ в „Дър
жавен вестник“ – бр. 22 от 2012 г., с постъпили
две жалби – отхвърлени, съгласно решенията
на протокол № 5 от 19.04.2012 г. на ОЕСУТ при
Община „Родопи“ и решенията на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ, с
които е приет проектът за ПУП – ПРЗ и ПП за
обекта, отразени в протокол № УТ-01-02-36 от
25.10.2012 г. на НЕСУТРП и Заповед № РД-0114-495 от 1.03.2012 г. на министъра на регионал
ното развитие и благоустройството, одобрявам
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за обект „Интермодален терми
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нал в Южен централен район за планиране в
България – Пловдив“ – УПИ VII-022062, 022068,
022070, 022071, 022072, 022074, 022081, 022082
022090, 022106, 022108, 022109, 022129, 022130,
022131, 022132, 022147, 022148, 022166, 022177, 022178,
022179, 022180, 022181, 022209, 022210, 022211,
022226, 022227, 022228, 022229 за „транспортна
инфраструктура, складова и обслужваща дейност“,
като определя устройствена зона „предимно про
изводствена“ – „Пп1“, с устройствени показатели:
Пл – до 80 %, Кинт.<1,5, височина Н – до 10 м, и
минимално озеленяване – 20 %, с нанесена слу
жебна корекция в графичната част (за отпадане
на имот № 0222164 и за устройствени показатели
съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. на
МРРБ за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони),
план-схема за електрозахранване и план-схема
за водоснабдяване и канализация; парцеларен
план за пътна връзка с тупик с о.т. 126 – 129 –
130 – 134 – 140 – 143 и от о.т. 130 – о.т. 133 до
селскостопански път им. № 022105, пътна връзка
от о.т. 146 – 150 – 145 до селскостопански път им.
№ 016101; подробен устройствен план – парцела
рен план за коловози към железопътната линия
Септември – Пловдив за достъп до интермодален
терминал в Южен централен район на планиране
в България – Пловдив, източно и западно от гара
Тодор Каблешков и парцеларен план за „Пътен
надлез“ с о.т. 125 – 126 – 135 – 136 – 138 – 144 –
146 – 151 над железопътната линия Септем
ври – Пловдив, намиращи се в местност Камиша,
землищата на с. Златитрап и с. Кадиево, община
„Родопи“, област Пловдив, съгласно приетите и
одобрени графични и текстови части, предста
вляващи неразделна част от проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

11154

За министър:
Д. Симидчиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 315
от 16 ноември 2012 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Делчевото – 1“, разположена
на територията на община Асеновград, област
Пловдив
На основание чл. 5, т. 1 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и
протоколно решение № 12 по протокол № 41 от
заседанието на Министерския съвет на 31.10.2012 г.
разрешавам на „Запрянови – 03“ – ООД, Асе
новград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 115816551, със седалище и
адрес на управление Асеновград 4230, област Плов
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див, ул. Васил Левски 5, ет. 2, ап. 5, да извърши
за своя сметка проучване на неметални полезни
изкопаеми –  индустриални минерали – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Делчевото – 1“,
разположена в землищата на с. Мулдава, с. Доб
ростан и с. Червен, община Асеновград, област
Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,905 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Ев. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Делчевото – 1“

ВЕСТНИК

с дълготрайни активи на „Българска фондова
борса – София“ – АД, София, ЕИК: 030412611, със
седалище и адрес на управление София 1301, ул.
Три уши 6, сключване на договори за придобиване
на дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителнични задължения, освен
с разрешение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
11220
РЕШЕНИЕ № 3293-П
от 6 декември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4, изр. второ и
ал. 7 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК и протоколно решение
№ 2170 от 6.12.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Паричните постъпления от продажбата
на 2 325 087 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „БДЖ Товарни превози“ – ЕООД,
собственост на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София, да бъдат преведени
по сметка на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София.
2. Направените от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол разходи за осъ
ществяване на приватизационната процедура да
бъдат заплатени от „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София.

Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4523280

8632205

2.

4522890

8632100

3.

4522500

8631900

4.

4522500

8631500

5.

4523325

8631015

6.

4523490

8631365

7.

4523670

8631490

8.
11074

4523740

8631645

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1546
от 4 декември 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 5
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2165 от 4.12.2012 г. от
заседание на изпълнителния съвет Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол за
бранява извършването на разпоредителни сделки

БРОЙ 99

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
11221

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-40-96
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 41 кв. м от ПИ
с идентификатор № 32216.2291.64 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобрен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 494 лв.
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На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОбС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.
За кмет:
Ю. Ненкова
11112
ЗАПОВЕД № РД-40-97
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 20 кв. м от ПИ
с идентификатор № 32216.2291.68 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобр ен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 241 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.
За кмет:
Ю. Ненкова
11113
ЗАПОВЕД № РД-40-98
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 10 кв. м от ПИ
с идентификатор № 32216.2291.70 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
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Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобрен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 120,40 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11114

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-99
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 489 кв. м
от ПИ с идентификатор № 32216.2291.181 по
кадастралната карта за територията на район
„Банкя“, с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК, във връзка с изграждане на обект:
„Корекция на река Иванянска в границите на
с. Иваняне – І етап“, въз основа на влязъл в
сила ЗРП на с. Иваняне, одобрен със Заповед
№ РД-50-09-381 от 19.11.1985 г. на гл. архитект на
София, и ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение
№ 756 по протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 5888 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да
се внесе по сметка на Столична община: IBAN
BG 72 SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11115

За кмет:
Ю. Ненкова
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ЗАПОВЕД № РД-40-100
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 15 кв.м от ПИ с
идентификатор № 32216.2291.184 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобрен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 67,65 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11116

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-101
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 13 кв.м от ПИ с
идентификатор № 32216.2291.185 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобрен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 59,28 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
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На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11117

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-102
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 11 кв.м от ПИ с
идентификатор № 32216.2291.186 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния дирекотр на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобрен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 50,16 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11118

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-103
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 9 кв.м от ПИ с
идентификатор № 32216.2291.202 по кадастралната
карта за територията на район „Банкя“, с. Иваняне,
одобрена със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, във връз
ка с изграждане на обект: „Корекция на река
Иванянска в границите на с. Иваняне – І етап“,
въз основа на влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне,
одобрен със заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на гл. архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53
от 3.12.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
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Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 41,04 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11119

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-104
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 19 кв. м
от ПИ с идентификатор № 32216.2291.208 по
кадастралната карта за територията на район
„Банкя“, с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК, във връзка с изграждане на обект:
„Корекция на река Иванянска в границите на
с. Иваняне – І етап“, въз основа на влязъл в сила
ЗРП на с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД50-09-381 от 19.11.1985 г. на главния архитект на
София, и ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение
№ 756 по протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 60,04 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11120

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-105
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 6 кв. м от
ПИ с идентификатор № 32216.2291.267 по кадас
тралната карта за територията на район „Банкя“,
с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД-18-12 от
17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
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във връзка с изграждане на обект: „Корекция
на река Иванянска в границите на с. Иваня
не – І етап“, въз основа на влязъл в сила ЗРП на
с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД-50-09-381
от 19.11.1985 г. на главния архитект на София, и
ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение № 756 по
протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС, предвиж
дащ изграждане на обект – публична общинска
собственост, за задоволяване на неотложна об
щинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 23,04 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11121

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-106
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 3 кв. м от
ПИ с идентификатор № 32216.2291.271 по кадас
тралната карта за територията на район „Банкя“,
с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД-18-12 от
17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
във връзка с изграждане на обект: „Корекция
на река Иванянска в границите на с. Иваня
не – І етап“, въз основа на влязъл в сила ЗРП на
с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД-50-09-381
от 19.11.1985 г. на главния архитект на София, и
ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение № 756 по
протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС, предвиж
дащ изграждане на обект – публична общинска
собственост, за задоволяване на неотложна об
щинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 11 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11122

За кмет:
Ю. Ненкова
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ЗАПОВЕД № РД-40-107
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 110 кв. м
от ПИ с идентификатор № 32216.2291.274 по
кадастралната карта за територията на район
„Банкя“, с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК, във връзка с изграждане на обект:
„Корекция на река Иванянска в границите на
с. Иваняне – І етап“, въз основа на влязъл в сила
ЗРП на с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД50-09-381 от 19.11.1985 г. на главния архитект на
София, и ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение
№ 756 по протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 1089 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11123

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-108
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 422 кв. м от
ПИ с идентификатор № 32216.2291.325 по кадас
тралната карта за територията на район „Банкя“,
с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД-18-12 от
17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
съгласно влязъл в сила ЗРП на с. Иваняне, одо
брен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г. на
главния архитект на София, и ИПР за с. Иваняне,
одобрено с Решение № 756 по протокол № 53 от
3.12.2009 г. на СОС, във връзка с изграждане на
обект: „Корекция на река Иванянска в границите
на с. Иваняне – І етап“, при граници на част
та – река, ПИ с идентификатор 32216.2291.333,
улица и ПИ с идентификатор 32216.2291.652,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 5081 лв.
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На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11124

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-109
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 293 кв. м
от ПИ с идентификатор № 32216.2291.333 по
кадастралната карта за територията на район
„Банкя“, с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК, във връзка с изграждане на обект:
„Корекция на река Иванянска в границите на
с. Иваняне – І етап“, въз основа на влязъл в сила
ЗРП на с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД50-09-381 от 19.11.1985 г. на главния архитект на
София, и ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение
№ 756 по протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 3528 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11125

За кмет:
Ю. Ненкова

ЗАПОВЕД № РД-40-110
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 7 кв. м от
ПИ с идентификатор № 32216.2291.515 по кадас
тралната карта за територията на район „Банкя“,
с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД-18-12
от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, във връзка с изграждане на обект: „Ко
рекция на река Иванянска в границите на с. Ива
няне – І етап“, въз основа на влязъл в сила ЗРП на
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с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД-50-09-381
от 19.11.1985 г. на главния архитект на София, и
ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение № 756 по
протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС, предвиж
дащ изграждане на обект – публична общинска
собственост, за задоволяване на неотложна об
щинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 33 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.

11126

За кмет:
Ю. Ненкова

За кмет:
Ю. Ненкова
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 18.18
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 127061 по КВС
на землище с. Слънчево, община Аксаково, от
който се образуват два нови имота: № 127064 – от
реден за дестилация на плодови материали, и
№ 127065 – отреден за цех за бетонови изделия,
така, както е указано на ситуацията в изработе
ния ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи със следните градоустройствени пока
затели: Устр. зона – Пп; Пл. – 70 %; Кинт. – 2,0;
Озел. – 25 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админис
тративния съд – Варна.

11068

ЗАПОВЕД № РД-40-111
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 236 кв. м
от ПИ с идентификатор № 32216.2291.794 по
кадастралната карта за територията на район
„Банкя“, с. Иваняне, одобрена със Заповед № РД18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК, във връзка с изграждане на обект:
„Корекция на река Иванянска в границите на
с. Иваняне – І етап“, въз основа на влязъл в сила
ЗРП на с. Иваняне, одобрен със Заповед № РД50-09-381 от 19.11.1985 г. на главния архитект на
София, и ИПР за с. Иваняне, одобрено с Решение
№ 756 по протокол № 53 от 3.12.2009 г. на СОС,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на: неустановен соб
ственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 2337 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 10.01.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“ – СО.
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Председател:
Св. Добрева

ЗАПОВЕД № 913
от 3 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол № 6
от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Акса
ково, за одобряване на подробния устройствен
план – план за застрояване за изграждане на
„Регионално депо за общините Варна, Аксаково и
Белослав“, включващо съоръжения/инсталации/
площадки за третиране/рециклиране и обезвреж
дане на неопасни отпадъци (битови, строителни,
зелени), в обхват поземлени имоти № 025040,
025041, 038004, 038005, 038006, 038007, 038008,
038009, 038010, 038011, 038012, 038013, 038014,
038015, 038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС на
землището на с. Въглен, община Аксаково, област
Варна, публикувано обявление в два централни
ежедневника – в. „Новинар“ от 4.10.2012 г., в.
„Телеграф“ от 4.10.2012 г., и един местен ежеднев
ник – в. „Народно дело“ от 4.10.2012 г., и чл. 44,
ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038013 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, це
лият с площ 12 000 кв. м, собственост на: Иван
Георгиев Иванов с постоянен адрес: Варна, ул.
Хризантема 6; Мара Димитрова Желязкова с
постоянен адрес: Варна, ул. Доктор Петър Берон
3А; Стоянка Желязкова Петрова с постоянен ад
рес: Варна, ул. Селиолу 11, ет. 2, ап. 18; Димитър
Желязков Желязков с постоянен адрес: Варна,
ул. Доктор Петър Берон 3А; Илия Желязков
Бъчваров с постоянен адрес: Варна, ул. Битоля
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34, ет. 3, ап. 6; Никола Желязков Ников с постоя
нен адрес: Варна, ж.к. Владислав Варненчик 220,
вх. 3, ет. 3, ап. 61; Вела Георгиева Димитрова с
постоянен адрес: с. Въглен; Каличка Георгиева
Желязкова с постоянен адрес: Варна, ул. Мо
мина сълза 6, ет. 5, ап. 63; Александър Иванов
Александров с постоянен адрес: Варна, кв. Све
ти Иван Рилски 28, вх. Е, ет. 6, ап. 79; Румен
Иванов Александров с постоянен адрес: Варна,
местност Св. Никола – 1 № 485; Дано Андреев
Данов с постоянен адрес: Враца, ул. Димитраки
Хаджитошев 28, ет. 1, ап. 1; Росен Андреев Данов
с постоянен адрес: Враца, ул. Екзарх Йосиф 67,
вх. А, ет. 4, ап. 11; Владимир Милчев Михайлов
с постоянен адрес: Варна, ж.к. Чайка 41, ет. 7,
ап. 26; Аделина Милчева Михайлова с постоянен
адрес: Варна, ул. Братя Миладинови 124, ет. 2,
ап. 5; Радка Маринова Сотирова с постоянен
адрес: Варна, ул. Братя Миладинови 75, ет. 1,
ап. 2; Росен Благоев Лодозов с постоянен адрес:
Варна, ул. Полковник Свещаров 21, ет. 4, ап. 11;
Мая Росенова Лодозова-Стойкова с постоянен
адрес: София, район „Лозенец“, ул. Леа Иванова
2, вх. Г, ет. 4, ап. 7; Катерина Росенова Лодозова с
постоянен адрес: Варна, ул. Полковник Свещаров
21, ет. 4, ап. 11; Благой Росенов Лодозов с посто
янен адрес: Варна, ул. Полковник Свещаров 21,
ет. 4, ап. 11; Никола Стоянов Енчев с постоянен
адрес: Варна, ж.к. Младост 101, вх. 7, ет. 1, ап. 3;
Станимир Николов Стоянов с постоянен адрес:
Варна, ул. Прилеп 10А; Димитър Николов Стоянов
с постоянен адрес: Варна, ул. Ангел Кънчев 60,
ет. 3; Теодора Георгиева Йоргакева с постоянен
адрес: Варна, ул. Прилеп 10А, ет. 5, ап. 7; Мартин
Андреев Йоргакев с постоянен адрес: Варна, ул.
Прилеп 10А, ет. 5, ап. 7; Виктор Андреев Йор
гакев с постоянен адрес: Варна, ул. Прилеп 10А,
ет. 5, ап. 7; Димитър Костадинов Йоргакиев с
постоянен адрес: Варна, ж.к. Вл. Варненчик 9,
вх. 2, ет. 1, ап. 5; Веселина Желязкова Гешева
с постоянен адрес: Варна, ул. Марко Балабанов
28, ет. 3, ап. 7; Марияна Иванова Костадинова с
постоянен адрес: Варна, ж.к. Трошево 47, ет. 11,
ап. 56, съгласно нотариален акт за собственост
на недвижими имоти, възстановени по Закона
за собствеността и ползуването на земеделските
земи, № 97 от 31.03.1999 г., том 4, рег. № 1702,
дело № 729, при следните квоти:
1. Иван Георгиев Иванов, собственик на
24/432 ид.ч.
2. Мара Димитрова Желязкова, собственик на
12/432 ид.ч.
3. Стоянка Желязкова Петрова, собственик на
12/432 ид.ч.
4. Димитър Желязков Желязков, собственик
на 12/432 ид.ч.
5. Илия Желязков Бъчваров, собственик на
18/432 ид.ч.
6. Никола Желязков Ников, собственик на
18/432 ид.ч.
7. Вела Георгиева Димитрова, собственик на
24/432 ид.ч.
8. Каличка Георгиева Желязкова, собственик на
24/432 ид.ч.
9. Александър Иванов Александров, собственик на
36/432 ид.ч.
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10. Румен Иванов Александров, собственик
на 36/432 ид.ч.
11. Дано Андреев Данов, собственик на 18/432
ид.ч.
12. Росен А ндреев Данов, собственик на
18/432 ид.ч.
13. Владимир Милчев Михайлов, собственик
на 18/432 ид.ч.
14. Аделина Милчева Михайлова, собственик
на 18/432 ид.ч.
15. Радка Маринова Сотирова, собственик на
12/432 ид.ч.
16. Росен Благоев Лодозов, собственик на
3/432 ид.ч.
17. Мая Росенова Лодозова-Стойкова, собстве
ник на 3/432 ид.ч.
18. Катерина Росенова Лодозова, собственик
на 3/432 ид.ч.
19. Благой Росенов Лодозов, собственик на
3/432 ид.ч.
20. Никола Стоянов Енчев, собственик на
8/432 ид.ч.
21. Станимир Николов Стоянов, собственик
на 8/432 ид.ч.
22. Димитър Николов Стоянов, собственик
на 8/432 ид.ч.
23. Теодора Георгиева Йоргакева, собственик
на 4/432 ид.ч.
24. Мартин Андреев Йоргакев, собственик
на 4/432 ид.ч.
25. Виктор Андреев Йоргакев, собственик на
4/432 ид.ч.
26. Димитър Костадинов Йоргакиев, собственик
на 12/432 ид.ч.
27. Веселина Желязкова Гешева, собственик
на 36/432 ид.ч.
28. Марияна Иванова Костадинова, собственик
на 36/432 ид.ч.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно пред
вижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен ус
тройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ из
граждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезще
тение за отчуждавания имот в размер 6861 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г., препотвърдена с уведомително
писмо вх. № 2600-1229/1 от 26.10.2012 г. Размерът
на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 и
чл. 10, ал. 1 и 2 ЗН се разпределя, както следва:
1. Иван Георгиев Иванов – 381,17 лв.;
2. Мара Димитрова Желязкова – 190,58 лв.;
3. Стоянка Желязкова Петрова – 190,58 лв.;
4. Димитър Желязков Желязков – 190,58 лв.;
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5. Илия Желязков Бъчваров – 285,87 лв.;
6. Никола Желязков Ников – 285,87 лв.;
7. Вела Георгиева Димитрова – 381,17 лв.;
8. Каличка Георгиева Желязкова – 381,17 лв.;
9. Александър Иванов Александров – 571,75 лв.;
10. Румен Иванов Александров – 571,75 лв.;
11. Дано Андреев Данов – 285,87 лв.;
12. Росен Андреев Данов – 285,87 лв.;
13. Владимир Милчев Михайлов – 285,87 лв.;
14. Аделина Милчева Михайлова – 285,87 лв.;
15. Радка Маринова Сотирова – 190,58 лв.;
16. Росен Благоев Лодозов – 47,65 лв.;
17. М а я Ро с е н о в а Лод о з о в а - С т о й ко в а –
47,65 лв.;
18. Катерина Росенова Лодозова – 47,65 лв.;
19. Благой Росенов Лодозов – 47,65 лв.;
20. Никола Стоянов Енчев – 127,06 лв.;
21. Станимир Николов Стоянов – 127,06 лв.;
22. Димитър Николов Стоянов – 127,06 лв.;
23. Теодора Георгиева Йоргакева – 63,53 лв.;
24. Мартин Андреев Йоргакев – 63,53 лв.;
25. Виктор Андреев Йоргакев – 63,53 лв.;
2 6 . Д и м и т ъ р К о с т а д и н о в Йо р г а к и е в –
190,58 лв.;
27. Веселина Желязкова Гешева – 571,75 лв.;
28. Марияна Иванова Костадинова – 571,75 лв.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Бе
лослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтере
сованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за соб
ственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общи
ните Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъ
ци, е общински обект с първостепенно значение
по смисъла на § 1, т. 6 ЗОС и § 5, т. 73 ЗУТ и
реализацията му е от особена важност за оси
гуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до ре
ален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
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в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ с посоченото от
реждане е с особено важно значение не само за
общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законо
дателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграж
дане на новото регионално депо, която инициа
тива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщете
ние съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на община
Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварител
но изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обна
родване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
Кмет:
Ат. Стоилов

11219

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 321
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1058 от 24.10.2012 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
реши:
Приема ПУП – ЧИ на ПР в обхват:
1. Образува се нов кв. 90 със следните урегу
лирани поземлени имоти:
УПИ І – „За озеленяване и речно корито“;
У ПИ ІІ – „За спорт и атракции“, вк люч
ващи ПИ 21498.350.267, ПИ 21498.350.131, ПИ
21498.350.394, ПИ 21498.350.112, ПИ 21498.350.113,
П И 214 9 8 . 3 5 0 .114 , П И 214 9 8 . 3 5 0 .11 5 , П И
21498.350.116, ПИ 21498.350.117, ПИ 21498.350.118,
ПИ 21498.350.119, ПИ 21498.350.120.

С Т Р. 1 5 6

ДЪРЖАВЕН

2. Изменение на уличната регулация за ул.
Георги Темелков в обхвата между о.т. 21 до о.т.
219, включващ ПИ 21498.350.136, и провежда от
о.т. 21 до о.т. 226.
3. Изменение на кв. 8, като се образуват след
ните урегулирани имоти:
УПИ І – „За хигиенна баня и озеленяване“;
УПИ ІІ – „Кооперативен пазар“;
УПИ ІІІ – „За речно корито и озеленяване“,
включващи ПИ 21498.350.133, ПИ 21498.350.111, ПИ
21498.350.544, ПИ 21498.350.581, ПИ 21498.350.545.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Вл. Колчагов
11187

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-165
от 3 декември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразу
ваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за кадастрален район
488, местност Шенини, на територията на земли
ще гр. Габрово, ЕКАТТЕ 14218, община Габрово,
област с административен център Габрово.
На основание § 19, ал. 1 ЗИДАПК (ДВ, бр. 39
от 2011 г.) жалби срещу одобрения план на но
вообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област Габрово до Районния съд – Габрово, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Костадинов
11210

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 219
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Габрово, одобрява ПУП – ПП
за трасе на довеждащ провод на техническата
инфраструктура канал през ПИ 14218.195.233 по
кадастралната карта на гр. Габрово във връзка с
рехабилитация на водоснабдителна и рехабилита
ция/разширение на канализационната мрежа на
гр. Габрово, етап 3 – канализация, кв. Беленците.
Председател:
Н. Сираков
11195

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 175
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 16 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1,
т. 3 и чл. 31, ал. 1 и 2 ЗАТУРБ Общинският съ
вет – гр. Дулово, реши:
1. Закрива кметство с. Скала, община Дулово.
2. Закрива кметство с. Прохлада, община
Дулово.
3. Възлага на кмета на община Дулово да
предприеме необходимите действия за извърш
ване на промени в структурата на общинската
администрация и в съответните нормативни
актове на общината във връзка със закриването
на кметствата.
4. Възлага на председателя на Общинския
съвет – гр. Дулово, да изпрати преписи от реше
нието в 7-дневен срок от датата на приемането
му на областния управител на област Силистра.
На основание чл. 31, ал. 3 ЗАТУРБ решението
влиза в сила от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
С. Галиб

11078

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 22
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ 030039 за „Добив на строителни материали
(кариерен пясък) в находище „Кариерата“, мест
ност Черковната кория в землището на с. Полски
извор, община Камено, област Бургас“. Графичната
част на проекта е неразделна част от протокола
с решението на общинския съвет.
2. Дава съгласие за преминаване през пол
ските пътища, посочени в разработката, за което
годишно да се заплаща такса за срока на дейст
вие на концесията и от датата на подписване на
концесионния договор.

11188

Председател:
Ст. Драганова

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 249
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка със законосъобразното приключване на
процедурата и чл. 129, ал. 1, чл. 132, ал. 1, т. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – план-схема за мрежи и съо
ръжения на техническата инфраструктура – ко
лектор от канализационната помпена станция
до канализационен колектор „Баховско шосе“,
гр. Ловеч, който влиза в сила с влизането в сила
на решението на общинския съвет.
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2. Възлага на кмета на общината изпълнението
на всички действия за правилното и законосъо
бразно изпълнение на процедурите по прилагане
на влезлия в сила подробен устройствен план.

11079

Председател:
К. Маринова

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 76
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Маджарово, съгласува и одобрява
подробен устройствен план – ПУП – парцеларен
план за обект: „Горски път“ на територията на об
щина Маджарово с дължина 4983 линейни метра.

11209

Председател:
Е. Юсуф

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 322
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 16 от 3.10.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схеми към него на ПИ № 048062, намиращ се в
м. Вълев бряст, в землището на с. Студена, об
щина Свиленград, като имотът се отрежда „За
ферма за дребен рогат добитък“ и се определя
нискоетажно свободно застрояване с ограничи
телни линии на застрояване в червен цвят и ус
тройствени показатели Пзастр. – 80 %, Кинт. – 2;
минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложените
план за застрояване, ВиК и ел. схемите към него.

11155

Председател:
Г. Еленков

РЕШЕНИЕ № 323
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ и във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 16 от 3.10.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел. схе
ми и парцеларен план към него на ПИ № 342077,
намиращ се в м. Под Баяндър, в землището на
Свиленград, като имотът се отрежда „За склад
за селскостопански инвентар“ и се определя нис
коетажно свободно застрояване с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят и устрой
ствени показатели Пзастр. – 50 %, Кинт. – 1,4;
минимална озеленена площ – 50 %.
Неразделна част от решението са приложените
план за застрояване, ВиК и ел. схемите към него.

11156

Председател:
Г. Еленков

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 506
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот
за стопански цели, намиращ се в УПИ VІ – „За
държавно жилищно строителство“, кв. 35, с. Дъл
боки, община Стара Загора (бивша аптека), със
застроена площ 112,58 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 26 000 лв.
3. Утвърждава депозит за участие в размер
9000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
постъпили по сметката в срок до 14.01.2013 г.
(11.02.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се за
купува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 800 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
14.01.2013 г. (11.02.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.01.2013 г. (11.02.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 14 ч. на 16.01.2013 г.
(13.02.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 16.01.2013 г. (13.02.2013 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.01.2013 г.,
същият ще се проведе на 13.02.2013 г. от 14 ч.
при същите условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за привати
зация съгласно законодателството и правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и кон
курси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да склю
чи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

11211

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 507
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
на общински нежилищен имот за стопански
цели – пл. № 265, намиращ се в УПИ ІІІ, кв. 12,
с. Хан Аспарухово, община Стара Загора – бивш
битов комбинат със застроена площ 176 кв. м и
РЗП 347,20 кв. м по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 55 000 лв.
3. Утвърждава депозит за участие в размер
8000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
постъпили по сметката в срок до 14.01.2013 г.
(11.02.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
3000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 1000 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок
14.01.2013 г. (11.02.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.01.2013 г. (11.02.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 11 ч. на 16.01.2013 г.
(13.02.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 16.01.2013 г. (13.02.2013 г.)
в 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.01.2013 г.,
същият ще се проведе на 13.02.2013 г. от 11 ч.
при същите условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за привати
зация съгласно законодателството и правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и кон
курси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да склю
чи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

11212

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 508
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински не
жилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ XVII общ., кв. 28, с. Горно Ботево, об
щина Стара Загора, с площ 310 кв. м, заедно с
построената в него масивна едноетажна сграда
със ЗП – 46,87 кв. м.

ВЕСТНИК
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2. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 7000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
постъпили по сметката в срок до 14.01.2013 г.
(11.02.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
700 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се за
купува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 500 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
14.01.2013 г. (11.02.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.01.2013 г. (11.02.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 16.01.2013 г.
(13.02.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 16.01.2013 г. (13.02.2013 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.01.2013 г.,
същият ще се проведе на 13.02.2013 г. от 10 ч.
при същите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за привати
зация съгласно законодателството, правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и кон
курси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да склю
чи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
Председател:
Е. Христов
11213
РЕШЕНИЕ № 510
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план на елементите на техническата инфра
структура – кабелно трасе за обект: „Външно ел.
захранване за поземлен имот с идентификационен
№ 68850.532.29 „Стопански двор“, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
гр. Стара Загора – с дължина на кабела 27 м, за
нуждите на Димитринка Бонева Генова.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд  – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
11137
РЕШЕНИЕ № 511
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 210.67 из
вън урбанизираните територии в землището на
с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на
Жана Христова Иванова и Иван Пейчев Иванов.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм – с малка височина на
застрояване (Н < 10 м) – свободно основно за
строяване – със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 50 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд  – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
11138
РЕШЕНИЕ № 512
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 210.83 из
вън урбанизираните територии в землището на
с. Хрищени, община Стара Загора, собственост
на Иван Ганчев Белчев и Божена-Анна Белчева.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм – с малка височина
на застрояване (Н < 10 м) – свободно ниско
основно застрояване – със следните нормати
ви: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %, за изграждане на жилищна сграда.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
11139

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 513
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентифика
ционен № 68850.308.492, намиращ се извън урба
низираните територии в землището на гр. Стара
Загора – собственост на „БГ Томи“ – ЕООД.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм – за жилищни нужди,
с малка височина на застрояване (Н < 10 м),
свободно ниско застрояване – със следните нор
мативи: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11140

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 514
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 086006 от
землището на с. Хрищени, собственост на Рад
ка Запрянова Колева. С плана за застрояване в
горецитирания имот се установява устройствена
зона – Соп (смесена за общественообслужващи
и производствени дейности), свободно ниско за
строяване – със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %, за изграж
дане на обект „Автосервиз за товарни и леки
автомобили и складова база“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11141

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 515
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
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ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – план
за заст рояване на поземлен имот № 027020
извън урбанизираните територии в землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора, соб
ственост на Иван Дедов Иванов. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – с малка височина на застрояване
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 60 %; максимален коеф. на ин
тензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект
„Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11142

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 516
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външ
но ел. захранване за поземлен имот № 027020
извън урбанизираните територии в землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора“ – с обща
дължина на кабела 102 м, за нуждите на „ЕВН
България Електроразпределение“ и Иван Дедов
Иванов.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11143

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 517
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външ
но ел. захранване на ПИ № 085071 в землището
на с. Змейово, община Стара Загора“ – с обща
дължина на кабела 30 м, за нуждите на Петьо
Найденов Бъчваров.

ВЕСТНИК
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Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11144

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 518
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външ
но ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището
на с. Хрищени, община Стара Загора“ – с обща
дължина на кабела 255 м, за нуждите на Радка
Колева Запрянова.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11145

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 519
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на „Външна канализация
за поземлени имоти № 099013, 099014, 099015,
099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021,
099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027,
099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033 и
099034 от КВС на землище с. Малка Верея“ – с
обща дължина 680 м, за нуждите на Иван Димов
Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев
Господинов, Мирослава Господинова Стръмска
и Иван Андонов Иванов.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11146

Председател:
Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 521
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 257.452 по
плана на новобразуваните имоти в землището на
гр. Стара Загора – собственост на Милен Койчев
Михайлов. С плана за застрояване в имота се
установява вилна устройствена зона – Ов, с малка
височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно
ниско застрояване – с предложените в плана за
застрояване нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 30 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 0,6; мини
мална озеленена площ – 50 %, за изграждане на
обект „Вилна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11147

Председател:
Е. Христов

ВЕСТНИК

– минимална озеленена площ: 40 %;
– начин на застрояване: свободно.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

11157

Председател:
Н. Стоилов

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 13/122
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПЗ за ПИ № 058003
в землището на с. Абрит за промяна на пред
назначението от „пасище, мера“ в урбанизирана
територия с предназначение „ПСД – цех за бути
лиране на изворна вода и безалкохолни напитки“
съгласно представения проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 275
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – с. Горна Малина, реши:
О д о б р я в а П У П (п од о б р е н ус т р о й с т в е н
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
и ПУР (план за улична регулация) в обхват: ПИ
№ 024088 и ПИ № 024072, двата намиращи се в
местността Реката в землището на с. Долна Ма
лина, община Горна Малина, като се обособявят
четири нови урегулирани поземлени имота: УПИ
III-024088, УПИ IV-024088, УПИ V-024088 и УПИ
VI-024088, включени в съществуващия кв. № 29,
с. Долна Малина, урегулирани от нова улица с
о.т. 110, о.т. 110а и о.т. 110б.
За новообразуваните урегулирани поземлени
имоти е определен нов режим на застрояване, без
да се променя конкретното им предназначение.
Устройствените показатели на всеки от имотите
имат следните параметри:
– устройствена зона: жилищна зона с малка
височина, плътност и интензивност на застро
яване (Жм);
– конкретно предназначение: за жилищно
строителство;
– етажност (височина: макс. 3 етажа), Н до
10 м;
– плътност на застрояването: 40 %;
– коефициент на интензивност на застроява
нето: 0,8;
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Председател:
П. Янкова

22. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ, че на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ заместник-министърът на регионалното раз
витие и благоустройството е издал Разрешение
за строеж № РС-62 от 26.11.2012 г. по искане на
Държавно предприятие „Национална компа
ния Железопътна инфраструктура“ за строеж:
„Изграждане на 35 бр. автоматични прелезни
устройства“, както следва:
Позиция № 1 – Изграждане на автоматични
прелезни устройства на железопътни прелези,
разположени в североизточната жп мрежа:
1.1. жп прелез на км 16+286 между РП Дорос
тол и гара Долапите, община Русе, област Русе;
1.2. жп прелез на км 47+610 в гара Две могили,
община Две могили, област Русе;
1.3. жп прелез на км 59+640 в гара Борово,
община Борово, област Русе;
1.4. жп прелез на км 121+750 между гара
Хитрино и гара Плиска, община Шумен, област
Шумен;
1.5. жп прелез на км 125+403 между гара
Хитрино и гара Плиска, община Шумен, област
Шумен;
1.6. жп прелез на км 227+998 между гара Пордим
и гара Левски, община Пордим, област Плевен;
1.7. жп прелез на км 304+650 между гара Горна
Оряховица и гара Джулюница, община Лясковец,
област Велико Търново;
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1.8. жп прелез на км 413+900 между РП Нада
рево и гара Хан Крум, община Велики Преслав,
област Шумен;
1.9. жп прелез на км 504+056 между гара Про
вадия и гара Синдел, община Аврен, област Варна.
Позиция № 2 – Изграждане на автоматични
прелезни устройства на железопътни прелези,
разположени в южната жп мрежа:
2.1. жп прелез на км 18+650 между гара Ску
таре и гара Маноле, община „Марица“, област
Пловдив;
2.2. жп прелез на км.п. прелез на км 97+690
между гара Калояновец и гара Стара Загора,
община Стара Загора, област Стара Загора;
2.3. жп прелез на км.п. прелез на км 248+202
между гара Черноград и гара Айтос, община
Айтос, област Бургас;
2.4. жп прелез на км 77+223 между гара Мост
и гара Кърджали, община Кърджали, област
Кърджали;
2.5. жп прелез на км 15+575 между гара Кри
чим и гара Брацигово, община Брацигово, област
Пазарджик;
2.6. жп прелез на км 20+576 меж ду гара
Кричим и гара Брацигово, община Брацигово,
област Пазарджик;
2.7. жп прелез на км 88+880 между гара Кър
джали и гара Момчилград, община Кърджали,
област Кърджали;
2.8. жп прелез на км 45+050 между гара
Батановци и гара Радомир, община Радомир,
област Перник;
2.9. жп прелез на км 156+336 между гара
Черниче и гара Пейо Яворов, община, Кресна,
област Благоевград.
Позиция № 3 – Изграждане на автоматични
прелезни устройства на железопътни прелези,
разположени в северозападната и централната
жп мрежа:
3.1. жп прелез на км 7+745 между гара Шумен
и гара Смядово, община Шумен, област Шумен;
3.2. жп прелез на км 12+145 между гара Шумен
и гара Смядово, община Шумен, област Шумен;
3.3. жп прелез на км 40+817 меж ду гара
Смядово и гара Комунари, община Дългопол,
област Шумен;
3.4. жп прелез на км 174+546 между гара
Царева ливада и гара Трявна, община Трявна,
област Габрово;
3.5. жп прелез на км 78+169 между гара Зверино
и РП Ребърково, община Мездра, област Враца;
3.6. жп прелез на км 18+460 между гара
Брусарци и гара Лом, община Брусарци, област
Монтана;
3.7. жп прелез на км 30+062 меж ду гара
Монтана и гара Берковица, община Берковица,
област Монтана;
3.8. жп прелез на км 61+120 между гара Бой
чиновци и гара Мърчево, община Бойчиновци,
област Монтана.
Позиция № 4 – Изграждане на автоматични
прелезни устройства на железопътни прелези,
разположени в северната централна жп мрежа:
4.1. ж.п. прелез на км 8+550 между гара Долна
Митрополия и гара Милковица, община Долна
Митрополия, област Плевен;
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4.2. жп прелез на км 10+895 между гара Долна
Митрополия и гара Милковица, община Долна
Митрополия, област Плевен;
4.3. жп прелез на км 13+900 между гара Долна
Митрополия и гара Милковица, община Долна
Митрополия, област Плевен;
4.4. жп прелез на км 23+814 между гара Долна
Митрополия и гара Милковица, община Гулянци,
област Плевен;
4.5. жп прелез на км 28+080 между гара Долна
Митрополия и гара Милковица, община Гулянци,
област Плевен;
4.6. жп прелез на км 178+994 между гара Трявна
и гара Плачковци, община Трявна, област Габрово;
4.7. жп прелез на км 102+238 между гара П.
Каравелово и гара Янтра, община Полски Тръм
беш, област Велико Търново;
4.8. жп прелез на км 105+223 между гара П.
Каравелово и гара Янтра, община Горна Оряхо
вица, област Велико Търново;
4.9. жп прелез на км 331+964 между гара
Стражица и гара Славяново, община Стражица,
област Велико Търново.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК Разрешение за строеж
№ РС-62 от 26.11.2012 г. подлежи на обжалване
от заинтересованите лица пред Администра
т ивни я съд – Софи я-г ра д, в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
11053
22. – Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС61 от 22.11.2012 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-48 от 30.08.2010 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Тра
кия“ „Оризово – Бургас“, участък ЛОТ 4 „Ям
бол – Карнобат“ от км 276+200 (съвпада с км
277+597 от ЛОТ 3) до км 325+280, със следната
забележка за: 1. мост на р. Мочурица на км
304+845; 2. мост на р. Мараш на км 302+271,80,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заин
тересуваните лица пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок след съобщаването є
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустроийството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
11054
8. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 144,
ал. 2 от Закона за адвокатурата с решение по д.д.
№ 21/2012 на Дисциплинарния съд при Адвокат
ската колегия – Варна, Кристина Тодорова Генов
ска – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 16 месеца.
11167
9. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и чл. 144, ал. 2
от Закона за адвокатурата с решение по д.д.
№ 100/2012 на Дисциплинарния съд при Адво
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катската колегия – София, Красимир Йорданов
Кирилов – адвокат от Адвокатската колегия – Со
фия, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
11168
10. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 132, т. 2 и 10 и чл. 144, ал. 2 от
Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 6/2012
на Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Борис Пламенов Колев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 18 месеца.
11169
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 127 от 8.11.2012 г. за възлагане на недвижим
имо т въ з лага на к у п у вача Ра дос т ин Събев
Мокрев, адрес за кореспонденция: Сливен, ул.
Сливница 12-А-2, ап. 2, следния недвижим имот,
отнет в полза на държавата, представляващ
парцел в стопански двор на с. Ичера, община
Сливен, с площ 2350 кв. м при граници: се
вер – път, юг – мера, запад – Горански дол, а
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен представлява поземлен
имот с идентификтатор № 32915.37.916, с адрес:
с. Ичера, община Сливен, област Сливен, мест
ност Голяма поляна, с площ 2350 кв. м, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – за машинострои
телната и машинообработващата промишле
ност, стар идентификатор – № 32915.37.385, при
съседи – № 32915.37.917, № 32915.37.15, ведно с
построения в същия поземлен имот метален
цех със застроена площ 990 кв. м, който съ
гласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен представлява сграда с
идентификатор № 32915.37.916.1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 32915.37.916,
със застроена площ 844 кв. м, брой етажи – 1,
предназначение – промишлена сграда, и сграда
с идентификатор № 32915.37.916.2, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 32915.37.916,
със застроена площ 278 кв. м, брой етажи – 1,
п р ед н а з н ачен ие – с е лс ко с т оп а нс к а с г р а д а .
Имотът се продава такъв, какъвто е към мо
мента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК соб
ствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
11199
277. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бу ргас, Дирекция
„СДО“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 0026/2010/000274 от 4.12.2012 г. възлага на
Стоян Вълчев Вълчев с постоянен адрес Бургас,
ж.к. Зорница, бл. 39, вх. 1, ет. 1, ап. 6: жилище,
апартамент с идентификатор 07079.601.39.1.6,
намиращ се в Бургас, ж.к. Зорница, бл. 39, вх. 1,
ет. 1, ап. 6, с площ 42,35 кв. м, ведно със съот
ветните кв. м ид. ч. от общите части на сградата:
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
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разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.601.39, съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 07079.601.39.1.5, под
обекта – няма; над обекта – 07079.601.391.12.
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да пре
тендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
11198
31. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: доцент по професионал
но направление 4.5. Математика, специалност
„Математически анализ“ към катедра „Мате
матически анализ и числени методи“ – ФПМИ;
главен асистент по професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление“ към кате
дра „Компютърни системи“ – ФКСУ, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, в съответните факултетни
канцеларии: ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;
ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13.
11233
30. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за Факултета по машино
строене и уредостроене в Пловдив за доценти
висше училище: в професионално направление
4.5. Приложна математика, научна специал
ност „Алгебра и геометрия“ – един за нуждите
на катедра „Математика, физика и хими я“;
в професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Приложна
механика“ – един за нуждите на катедра „Ме
ханика“; в професионално направление 5.13.
Общо инженерство, научна специалност „Физи
ка“ – един за нуждите на катедра „Математика,
физика и химия“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти се приемат във Филиала на Техническия
университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659-552.
11177
32. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за главен асистент по про
фесионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Техника
на високите напрежения“ – един за нуждите на
катедра „Електротехника, електроника и авто
матика“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „Чо
вешки ресурси“, тел. 044 667 323.
11197
88. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява кон
курс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за
Катедрата по здравна политика и мениджмънт. За
справки и подаване на документи: 1527 София,
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у л. Бя ло мо р е 8 , У М БА Л „Ц ари ц а Йоа н
на – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс: +359 2 9432 304 (Деканат на ФОЗ).
11104
74 . – И н с т и т у т ът п о е л е к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност 01.03.22 Физика на вълновите
процеси за нуждите на лаборатория „Микро- и
нанофотоника“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, бул. Цариградско шосе 72.
11103
781. – И нс т и т у т ът п о е ле к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за главен асис
тент по 4.1. Физически науки (специалност 01.03.16
физика на плазмата и газовия разряд (термоядрен
синтез) за нуждите на лаборатория „Физика и
техника на плазмата“ към ИЕ – БАН, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, бул. Цари
градско шосе 72.
11232
22. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕА Д,
София, обявява конкурс за професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Ортопедия и травмато
логия“ (шифър 03.01.40) за нуждите на Трета
травматологична клиника, със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен
21, тел. 9154 400.
11231
3. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ в професионално на
правление 7.1. „Медицина“ по научна специалност
„Микробиология“ – 01.06.12 – един за нуждите
на НРЛ по „Туберкулоза“ към Отдел „Микро
биология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в НЦЗПБ,
София 1504, бул. Янко Сакъзов 26. За справки:
тел. 02/8468307; 02/8432175.
11196
31. – Община Велики Преслав на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за местност Дервиша – кадастрален
район 111 (с площ от 34,21 ха), намиращ се в
землището на гр. Велики Преслав. Материалите
по плана са изложени в общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на общината.
11226
30. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларен план за линейни обек
ти – външно ел. захранване и водоснабдяване за
ПИ № 015003, местност Аша чеир, землище на
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с. Шемшево, община Велико Търново. Проектът
се намира в общинската администрация, стая
520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтере
сованите лица могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11108
10. – Община Генерал Тошево, звено „АННСР“,
съгласно чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парце
ларен план (ПУП – ПП) за трасе на елементите
от техническата инфраструктура на ВяЕЦ 300
MW, внесен с искане вх. № АБ-03-06-13783 от
3.12.2012 г. от „Уинд Енерджи 3000“ – ООД, раз
положена върху територията на община Генерал
Тошево, съобразно предварителните проучвания
и съгласно приложения списък на засегнатите
имоти, изключително общинска собственост:
гр. Генерал Тошево (ЕК АТТЕ 14711) за имоти
с номера: 14711.0.297, 14711.0.313, 14711.0.390,
14711.0.394, 14711.0.364, 14711.0.382, 14711.0.383,
14711.0.406, 14711.0.414, 14711.0.413, 14711.0.412,
14711.0.410, 14711.0.138, 14711.0.348, 14711.0.349,
14711.0.345, 14711.0.45, 14711.0.81, 14711.0.104,
14711.0.404, 14711.0.123, 14711.0.128, 14711.0.41,
14711.0.30, 14711.0.33, 14711.0.12, 14711.0.3, 14711.0.12,
14711.0.398, 14711.0.327, 14711.0.299, 14711.0.392,
14711.0.303, 14711.0.338, 14711.306.2, 14711.0.395,
14711.0.319, 14711.0.331 и 14711.0.346 – полски
пътища по НТП, и 14711.0.420 – път ІV клас,
14711.0.158, 14711.0.282 и 14711.0.281 – местни
пътища; с. Кардам (ЕК АТТЕ 36467) за имоти
с номера: 36467.0.132, 36467.0.170, 36467.0.226,
36467.0.239, 36467.0.265, 36467.0.267, 36467.0.285,
36467.0.289, 36467.0.295, 36467.0.297, 36467.0.303,
36467.0.305, 36467.0.307, 36467.0.309, 36467.0.310,
36 4 67.0.57, 36 4 67.0.59, 36 4 67.0.63, 36 4 67.0.74,
36467.0.85, 36467.215.14, 36467.215.216, 36467.0.2,
36467.0.302, 36467.0.298, 36467.0.296, 36467.0.287,
36467.0.281, 36467.0.210, 36467.0.277, 36467.0.299,
36467.215.14, 36467.215.15, 36467.215.16, 36467.0.112,
36467.0.224, 36467.0.276, 36467.0.107, 36467.0.31,
36467.0.36, 36467.0.243, 36467.0.244, 36467.0.163
и 36 4 67.0.169 – полск и п ът и щ а по Н Т П , и
36467.0.240 – път ІV клас; с. Люляково (ЕК АТТЕ
44714) за имоти с номера: 44714.0.49, 44714.0.50,
44714.0.93, 44714.0.95, 44714.0.96, 44714.0.112,
4 4714.0.74, 4 4714.0.75, 4 4714.0.76, 4 4714.0.6 4,
44714.0.69, 44714.0.72 , 44714.0.113, 44714.0.91,
4 4714.0.63, 4 4714.0.36, 4 4714.0.66, 4 4714.0.62 ,
4 4714.0.39, 4 4714.0.41, 4 4714.0.47, 4 4714.0.114,
44714.0.87 и 44714.0.3 – полски пътища по НТП;
с. Калина (ЕК АТТЕ 35393) за имоти с номе
ра: 35393.0.40, 35393.0.43, 35393.0.44, 35393.0.53,
35393.0.58, 35393.0.61, 35393.0.66, 35393.0.83 и
35393.0.48 – полски пътища по НТП; с. Рогозина
(ЕК АТТЕ 62829) за имоти с номера: 62829.0.47,
62829.0.55 и 62829.0.89 – полски пътища по НТП;
с. Писарово (ЕК АТТЕ 56509) за имоти с номе
ра: 56509.0.23, 56509.0.37, 56509.0.40, 56509.0.42,
56509.0.45, 56509.0.47, 56509.0.5, 56509.0.7, 56509.0.50,
56509.0.18, 56509.0.16 и 56509.0.32 – полски пътища
по НТП, и 56509.3.11 – пасища мери; с. Пре
селенци (ЕК АТТЕ 58181) за имоти с номера:
58181.0.185, 58181.0.188, 58181.0.194, 58181.0.195,
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58181.0.199, 58181.0.211, 58181.0.219, 58181.0.182,
58181.0.191, 58181.0.207, 58181.104.7, 58181.0.139,
58181.0.165 и 58181.0.140 – полски пътища по
НТП; с. Малина (ЕК АТТЕ 46351) за имоти с
номера: 46351.0.27, 46351.0.51, 46351.0.48, 46351.0.54,
46351.0.4 4, 46351.0.4 0, 46351.0.35, 46351.0.33,
46351.0.26, 46351.0.28 и 46351.0.25 – полски пътища
по НТП, и 46351.0.37 – път ІV клас; с. Пленимир
(ЕК АТТЕ 56736) за имоти с номера: 56736.0.33,
56736.0.28 и 56736.0.39; с. Приса д (ЕК АТ ТЕ
58414) за имоти с номера: 58414.0.48, 58414.0.50,
58 414.0.42 , 58 414.0.39, 58 414.0.36, 58 414.0.2 4,
58414.0.46 и 58414.0.33; с. Петлешково (ЕК АТТЕ
56040) за имоти с номера: 56040.0.30, 56040.0.31,
56040.0.147 и 56040.0.144 – полски пътища по
НТП; с. Горица (ЕК АТТЕ 18575) за имоти с но
мера: 18575.0.25, 18575.0.22, 18575.0.51, 18575.0.29,
18575.0.31, 18575.0.36, 18575.0.37, 18575.102.9 и
18575.0.50 – полски пътища по НТП; с. Чер
нооково (ЕК АТ ТЕ 81219) за имоти с номе
ра: 81219.0.10, 81219.0.11, 81219.0.15, 81219.0.19,
81219.0.2 0, 81219.0.22 , 81219.0.27, 81219.0.29,
81219.0.34, 81219.0.4 4, 81219.0.45, 81219.0.31,
81219.0.39, 81219.0.1, 81219.0.8 и 81219.0.6 – полски
пътища по НТП; с. Къпиново (ЕК АТТЕ 40885) за
имоти с номера: 40885.0.33, 40885.0.144, 40885.0.148,
40885.0.85, 40885.0.143, 40885.0.142, 40885.0.146,
40885.0.151 и 40885.0.18 – полски пътища по НТП,
и с. Огражден (ЕК АТТЕ 53391) за имот с номер
53391.0.62 – полски пътища по НТП.
11189
33. – Община Долна Митрополия на основан ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устрой
ствен план – парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания
за обект „Ремонт и реконструкция на трасе на
общински път IV-11042 (PVN 1020), с. Искър,
община Гулянци – с. Славовица, община Долна
Митрополия, област Плевен“. Проектът е изло
жен за разглеждане в сградата на Община Долна
Митрополия, стая 113. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
11234
26. – Община Лу ковит, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на за
интересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за ел. захранване на съществуваща сграда в
УПИ ІV-1253, кв. 125, с. Дерманци, придружен
с ел. схема. Трасето на кабел НН засяга имоти
№ 071001, 165041 и 165058. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Луковит, стая 26.
11184
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17. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че на основание чл. 150, ал. 1
и чл. 124, ал. 3 ЗУТ е изработен подробен ус
тройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект „Газоснабдяване на Община „Марица“,
подобект „Отклонение от разпределителен газо
провод клон 2 (Царацово, Радиново) ТТР В2.2011,
преминаващ през следните имоти – собственост
на Община „Марица“: ПИ 70.243, 70.367, 70.368,
71.12, 112.4, 112.244 и 112.245 по КК на с. Ца
рацово, област Пловдив. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинска администра
ция „Марица“, област Пловдив, на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11082
48. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на за
интересуваните, че на основание чл. 124, ал. 3,
чл. 150, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за обект: „Подземна
оптична кабелна мрежа във и до Индустриална
зона с. Радиново, община „Марица“, област Плов
див“. Проектното трасе минава през следните
имоти – собственост на Община „Марица“: ПИ
18.183, 18.197, 18.200, 18.295, 18.296, 18.297, 18.198,
22.35, 22.37, 22.43 и 22.54 по КК на с. Радиново,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11083
69. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 124, ал. 2, чл. 128, ал. 2 и чл. 150
във връзка с чл. 64, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект
„Кабелно трасе 1 kV“, захранващ обект „Биоло
гична овощна градина“ в землището на с. Кале
ковец, област Пловдив. Електрозахранването е от
съществуващ мачтов трафопост в ПИ 3.150, като
преминава на север през ПИ 3.14 до ПИ 3.99 и ПИ
3.20. Трасето преминава на 0,60 м от границите
на имотите. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 408, и може да
се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11084
4062. – Община гр. Павликени, област Ве
лико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на прякозаинтересуваните лица, че е
изготвен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите
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на техническата инфраструктура извън граници
те на урбанизираните територии по смисъла на
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и специализирана плансхема за урбанизираните територии за трасе на
линеен обект „Електронна съобщителна мрежа
на „Оптилинк Плевен“ – ООД“, Плевен, ул. Иван
Вазов 4, ет. 5, подобект: „Оптично кабелно трасе
с. Бутово – гр. Павликени, община Павликени,
област Велико Търново“. Целта на проекта на
парцеларен план (ПП) на елементите на тех
ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии и на специализираната
план-схема за урбанизираните територии е да се
планира електронна съобщителна мрежа за пренос
на данни в с. Бутово, с. Недан и гр. Павликени,
община Павликени, област Велико Търново.
Проектът се намира в дирекция „УТС“ при Об
щина Павликени, стая № 103, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11227
6. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – план за регулация и застро
яване и схемите към него за район „Запад“,
представляващ територията, заключена между
бул. Александър Стамболийски, бул. Христо
Ботев, ул. Панайот Волов и ул. Проф. Иван Ба
таклиев – Пазарджик. Проектите са изложени в
Информационния център на Община Пазарджик.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения по проекта в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11080
13. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че e изработен ПУП – пар
целарен план за трасе на външен водопровод
и външно ел. захранване до имот № 000584,
м. Хано, землище с. Марикостиново. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земе
делски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП за външен водопровод, както следва:
000607 и външнно ел. захранване, както следва:
000606, 000607, 000605, 000356, землище с. Ма
рикостиново. Проектът се намира в сградата на
Община Петрич. В едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
11081
35. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване на комплекс от жилищни сгради
„Виктория Гардънс“ – подобект: „Кабели 0,4 kV“
в ПИ с идентификатор 57491.18.561 в м. Кошари
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те, землище гр. Поморие, с трасе и сервитут на
кабела, преминаващи през следните поземлени
имоти: 57491.18.676 (път), собственост на Община
Поморие, 57491.18.681 (път), собственост на Об
щина Поморие, и 57491.18.684 (път), собственост
на Община Поморие, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения на проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“.
11228
26. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани лица, че за обект:
„Подобряване на инфраструктурата – изграждане
на общински път с цел осигуряване на достъп
до Палеонтологично находище“, е изработен
ПУП – ПП за обект: „Транспортен достъп до
Палеонтологично находище – с. Дорково, общи
на Ракитово, м. Ланговица, м. Елен кладенец и
м. Мъркова градина, землище на с. Дорково“,
засягащ имоти с идентификатори: 23008.5.297,
23008.5.296, 23008.5.281, 23008.5.280, 23008.5.213,
23008.5.212, 23008.5.207, 23008.5.203, 23008.5.202,
23008.5.201, 23008.5.76, 23008.5.75, 23008.5.73,
23008.5.68, 23008.4.608, 23008.4.607, 23008.4.606,
23008.4.605, 23008.4.602, 23008.4.576, 23008.4.575,
23008.4.574, 23008.4.573, 23008.4.572, 23008.4.533,
23008.4.534, 23008.4.535.
11158
34. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация Симеоновград е внесен за раз
глеждане и одобрение ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за обект: „П/ст
„Марица-изток“ 400/220/31,5 kV – гр. Гълъбо
во“, подобект: „Външен водопровод (вариант 2),
землище с. Пясъчево, община Симеоновград“,
с възложител „НЕК“ – ЕАД – П „Трафоелек
т роинвест“ – Софи я. П У П – ПП п редви ж да
проектиране на водопровод с проектно трасе,
минаващо в зелената ивица между асфалтовия
път Гълъбово – Симеоновград и жп линията.
Сервитутът за линейния обект е 6 м, или по 3 м
от двете страни на оста на водопровода. Площта
на сервитутната зона е 2,945 дка в землището на
с. Пясъчево, от които ПИ 18, собственост на Ми
нистерството на транспорта и съобщенията – НК
„ЖИ“ – 2,599 дка; ПИ 19, държавна публична
собственост – 0,084 дка, и ПИ 23, публична
общинска собственост – полски път, на община
Симеоновград – 0,262 дка.
11085
32. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУ П), план за
регулация за частично изменение на регулаци
онен план (ПР за ЧИРП) на уличната мрежа
на с. Ломец, община Троян, област Ловеч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да на
правят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация. Проектът
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и придружаваща го документация са изложени
за разглеждане от заинтересованите лица в сгра
дата на Община Троян, ет. 2, стая № 30, всеки
работен ден от 9 до 12 ч.
11229
158. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е из
работен проект на ПУП – ПП за имот № 115034,
местност Пред фуражен цех в землището на с. Бе
лоградец, собственост на „Лимметал“ – ООД, за
водоснабдяване и ел. захранване на имота. Проек
тът е изложен в отдел „УОС и УТ“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Ветрино.
11190
158а. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е из
работен проект на ПУП – ПП за имот № 115047,
местност Пред фуражен цех в землището на с. Бе
лоградец, собственост на „Лимметал“ – ООД, за
водоснабдяване и ел. захранване на имота. Проек
тът е изложен в отдел „УОС и УТ“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Ветрино.
11191

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„България тур“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Козяк 21А, вх. А, офис
2, представлявано от управителя Лъчезар Ни
колов Динев, и от „Интернет България“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Козяк 21А, вх. А, офис 2, представлявано от
Лъчезар Николов Динев, против раздел I „Такса
за битови отпадъци“ и раздел VI „Такси за тех
нически услуги“ на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Банско и
приложение № 1, т. 1.1, 2.2 и 2.3 към нея, приети
с Решение № 100 от 3.02.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, изменени с Решение № 316
от 28.01.2009 г., и Решение № 851 от 27.01.2011 г.
на ОбС – г р. Ба нско. Обра з у ва но е а д м.д.
№ 599/2012 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.01.2013 г. от 10 ч.
11092
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по жалби
на Нели Димитрова Шопова, Георги Иванов
Георгиев, „Фенерите“ – ООД, Мариянна Геор
гиева Макариева, Петър Борисов Макариев и
Радослав Симеонов Велков е образувано адм.д.
№ 2099/2012 г. по описа на съда с предмет на
оспорване Заповед № 390 от 5.12.2011 г. на зам.кмета на община Несебър, с която е одобрено
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изменение на подробния устройствен план – ра
ботен устройствен план (РУП) за УПИ III-476,
477, с идентификатор по кадастрална карта
61056.502.464, намиращ се в кв. 58 по плана на
с. Равда, с който план за привеждане номераци
ята на имота в съответствие с въведената КК и
КР на населеното място се променя номерът на
имота от УПИ III-476, 477 на УПИ III-464. Не се
променят устройствената зона „Жм“, начинът на
застрояване – свободно основно застрояване, и
характерът на застрояване – ниско застрояване.
Запазват се установените с предходен план ус
тройствени показатели с изключение на Кинт.,
който се променя от 1,00 на 1,20, и минимално
озеленена площ – от 50 % на 40 %. С плана се
предвижда ситуиране на жилищна застройка в
североизточната част на имота с Н=10 м при
намалени отстояния в съответствие с чл. 36, ал. 2
ЗУТ от 6 м към УПИ IX-477, кв. 52, през улицата в
частта между о.т. 36 и о.т. 630 и намалено отстояние
от 9 м към УПИ IV-478 през улицата в частта є
между о.т. 618 и о.т. 630, съгласно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от заповедта. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
по адм.д. № 2099/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Административно дело № 2099/2012 г.
по описа на Административния съд – Бургас, е
насрочено за 21.01.2013 г. от 13,40 ч.
11150
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Цона Иванова Ковачева от Бургас,
к/с Славейков, бл. 49, ет. 6, Радка Колева Иванова
от Бургас, к/с Славейков, бл. 49, ет. 6, Иванка
Колева Иванова от Бургас, к/с Славейков, бл. 41,
ет. 6, Петър Стоилов Петров от с. Маринка, ул.
Михаил Герджиков 88, община Бургас, област
Бургас, против Решение № 11-10 от 26.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, в частта му,
касаеща неурегулиран поземлен имот с площ 2658
кв. м, съставляващ имот № 003060, местността
Ясака, землището на с. Маринка, община Бургас,
по плана за земеразделяне, индивидуализиран в
одобрения с решението проект „Актуализация на
ПУП – ПРЗ на с. Маринка и разширение на с. Ма
ринка“ като поземлен имот с № 30060, за който
са отредени УПИ ХХХIV и УПИ ХХХV в кв. 37,
а част от имота е придаден към имот № 30061,
за който са отредени три други УПИ – ХХХIII,
ХХХII, ХХХVI, 57491.501.174 и изменение на
устройствените показатели на новообразува
ния имот. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез пода
ване на заявление по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до съда.
Образувано е адм.д. № 2246/2012 г.
11151
А дминистративният съд – Варна, е обра
зувал адм.д. № 4097/2012 г. по описа на XVI
състав по жалба от Данка Атанасова Стоянова
против Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
план на улична регулация на улици и поземле
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ни имоти за обекти – публична собственост, в
частта му за СО „Траката“ само за ПИ с иден
тификатор 10135.2520.3283 и ПИ с идентификатор
10135.2520.9575. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да пода
дат заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
11180
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 4092/2012 г. по описа
на Административния съд – Варна, по жалба
на Снежана Борисова Нешева срещу Решение
№ 551-6 от протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот
647 по плана на СО „Ваялар“, с което Общинският
съвет – гр. Варна, е одобрил подробен устрой
ствен пан (ПУП) – плана за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, план за улична регулация (ПУР)
на с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна
Трака“, в т. ч. и схеми: схема за електронни и
съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема за
вертикално планиране и транспортно-комуника
ционна схема. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
11203
Административният съд – Пловдив, IX състав,
призовава Агюл Асанова Якубова с последен
известен адрес Карлово, ул. Спартак 30, Фанка
Младенова Кандилева с последен известен адрес
Карлово, ул. Спартак 32, Мариян Илиев Кандилев
с последен известен адрес Карлово, ул. Спартак 32,
Али Илиев Кандилев с последен известен адрес
Карлово, ул. Хан Аспарух 98, Фирдес Седатова
Кандилева с последен известен адрес Карлово,
извън регулацията № 75, и Гюлейтен Есманов
Якубов с последен известен адрес Карлово, ул.
Спартак 30, сега с неизвестни по делото адреси,
да се явят в съда на 10.01.2013 г. в 13 ч. като
ответници по адм.д. № 1142/2011 г. по описа на
IX състав, заведено от Стефка Василева Турки
джиева. Ответниците да посочат съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 48 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
11089
Административният съд – Пловдив, съобща
ва, че Иван Владимиров Ставрев, Атанас Влади
миров Ставрев и Радка Димитрова Ставрева от
Пловдив, ул. М. Панарет 3, са оспорили Заповед
№ 12ОА1009 от 26.04.2012 г., издадена от кмета
на община Пловдив, с която е одобрено изме
нение на подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване на част от кв. 127 – нов,
по плана на Старинната градска част – Пловдив,
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като от УПИ ХІІ-779 и ХVІІІ-1076 се образуват
нови: УПИ ХІІ-519.1121 със запазване на същест
вуващото застрояване и ново ниско застроява
не на границата с УПИ ХІІІ и ново подземно
застрояване и УПИ ХVІІІ-519.1120, обществени
дейности със запазване на съществу ващото
застрояване и ново ниско застрояване с устрой
ствени показатели за зона „Ткин“ (височина <
2 ет. /6,50 м, плътност на застр. – 60 % – 68 %)
по корекцията на регулацията със зелени линии,
надписи, зачертавания и щрихи, нанесеното за
строяване с черни плътни и червени плътни и
прекъснати линии и корекциите със зелен цвят,
подземното застрояване с тънки червени пре
къснати линии и матрица в син цвят; таблица с
устройствени показатели, нанесена с черен цвят
на чертежа; работен устройствен план на част
от кв. 127 – нов, по плана на Старинна градска
част – Пловдив, с двуетажното застрояване с
височини в абсолютни коти 174,70 м, 176,20 м и
в относителни коти за новото застрояване 6,50 м
в УПИ ХІІ и ХVІІІ по нанесените застрояване,
етажност и котировки с черен и червен цвят
и корекции със зелен цвят. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заяв
ление, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата
на търговеца или наименованието на юриди
ческото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле
ние, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удосто
веряващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Административно дело № 2616/2012 г.
е насрочено за 18.01.2013 г. от 13 ч.
11091
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 2051 по описа на съда за 2012 г., на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило оспор
ване от „Сервиз Импекс“ – ЕООД (в ликвидация),
Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 22, представлявано
от ликвидатор Крум Тодоров и Димитър Крумов
Тодоров от Пловдив против Заповед № АБ-9
от 20.02.2012 г. на кмета на община Садово, с
която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на
УПИ IV-33, стопанска дейност, УПИ VII-32,31,
стоп. дейност, VIII-30, стоп. дейност, IX-29, стоп.
дейност, улица с о.т. 38-39 и улица с о.т. 43-144 в
кв. 9 по плана на стопански двор – гр. Садово,
и образуване на нови УПИ IV-33, стоп. дейност,
VII-32,31, стоп. дейност, VIII-30, стоп. дейност,
IX-29, стоп. дейност, XII – за озеленяване и нова
улица тупик с осови точки 43-205-204-44 и удъл
жаване на улица тупик с о.т. 38-39, запазване
на съществуващо застрояване и ново свободно
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застрояване с червена ограничителна линия в
новообразуваните УПИ VII, VIII и IX – в частта
за УПИ VII-32,31, стоп. дейност, VIII-30, стоп.
дейност, и уличната регулация. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 21.01.2013 г. в 13 ч.
11090
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Георги Николов Петров е оспорил Решение
№ 292, взето с протокол № 14 от 2.08.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одо
брен ПУП – ПРЗ и застрояване на кв. Модър,
район „Южен“, Пловдив, и схеми: водоснабдява
не, канализация, газоснабдяване, електрифика
ция, телекомуникация, вертикално планиране,
транспортна инфраструктура, екология, зелена
система и спорт, сборна схема на техническата
инфраструктура, схеми на собствеността, схема
собственост – таблица за трансформация на
собствеността, трансформация на частна собстве
ност (държавна, общинска частна) в публична
общинска собственост, трансформация на частна
собственост (държавна, общинска частна) в пуб
лична общинска собственост – за улична мрежа,
правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПРЗ
на кв. Модър при граници: на югоизток – бул.
Коматевско шосе с целия габарит, съобразен с
уличната регулация, одобрена с плана на „Христо
Ботев“ и „Южен“; на югозапад – до трасето на
новопроектирания Sban; на северозапад – до
жп линия Пловдив – София, трасето на улицата
от север (южна тангента) с целия габарит; по
сините и червените означения за регулацията,
корекциите със зелен цвят, зачертаване и щрихи
с кафяв цвят; черни и червени задължителни и
ограничителни линии за застрояването; допъл
нението с оранжев цвят за велоалеи; матрицата
с устройствени показатели в син цвят, в част
та по отношение на ПИ пл. № 718 по плана
на кв. Модър – I етап, имот с идентификатор
№ 56784.532.718 по КК и КП на гр. Пловдив, за
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което е образувано адм. дело № 3229 по описа
на съда за 2012 г., V състав. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заяв
ление, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението следва да се при
ложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
Делото е насрочено за 4.02.2013 г. от 14 ч.
11152
Административният съд – София-град, уве
дом я ва вси ч к и за и н т ерес ова н и л и ца, че е
образувано адм.д. № 8270/2012 г. по описа на
II отделение, 37 състав, по жалба на Здравец
Иванов Цеков и Христо Христов Божилов, и
двамата от София, срещу Заповед № РД-50-34 на
главния архитект на СО, район „Витоша“, с което
е одобрено заличаването на улица от о.т. 201
– 201а – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 и създаване
нова улица с о.т. 201 – 201а – 201б – 201в – 202а
– 203 – 204 – 205 – 206 и нова улица тупик с о.т.
202а – 202 и с която е одобрено заличаването на
УПИ I-479а и УПИ XIV-940 и създаване на нови
УПИ IV-1010, V-478, VI-480, VII-481, XXI-940, ХХ479а и XVI – трафопост в кв. 183, и нови УПИ
II-471а, XII-471 и XV-465 в кв. 11 по плана на
ж.к. Гърдова глава, София, съгласно приложен
проект. Всички заинтересовани лица могат да се
конституират като ответници в производството
с подаване на заявления по чл. 218, ал. 4 ЗУТ до
съда в едномесечен срок от деня на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
11205
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалбите
на Величко Божилов Денков, Йордан Генков Гри
горов, Пенка Божилова Накова, Донка Генкова
Илиева и на Мая Иванова Стоименова против
Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на Столичния общински съвет в частта му относно
УПИ ІІ – за озеленяване с режим на Тго и УПИ
ІІІ – за общ. обслужване, в кв. 24а и УПИ І-301,
302, 303 – за общ. обслужване, УПИ VІІІ – за
многоетажен паркинг, и УПИ ІХ-302, 442, 586 в
кв. 236, е образувано адм. д. № 10180/2012 г., на
срочено за 19.02.2013 г. от 11,30 ч. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници в про
изводството чрез подаване на заявление до съда.
11206
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А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 436/2012 г. по жалба
на Недка Стоянова Деянова от София против
Решение № 1335 от 18.10.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, с което е одобрен
ПУП – ПР и ПЗ за територията на кв. Железник,
гр. Стара Загора, в частта, засягаща УПИ I-87 и
УПИ IX-87. В едномесечен срок от деня на обна
родване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в съдебното производство чрез
подаване на заявление до Административния
съд – Стара Загора, което да съдържа: трите име
на и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, зая
вен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номера на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединя
ване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
за 15.01.2013 г. от 10 ч.
11171
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител на
област Хасково на Решение № 480 от 25.10.2012 г.
на Общинския съвет – Димитровград, по което е
образувано адм. дело № 378/2012 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
6.02.2013 г. от 11 ч.
11088
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител на
област Хасково, с което се оспорва изменението
на чл. 39 и чл. 52, ал. 2 от Наредба № 9 за об
ществения ред при използване на пътни превозни
средства на територията на община Димитров
град, прието с Решение № 472 от 25.10.2012 г. на
Общинския съвет – Димитровград, по което е
образувано адм. дело № 379/2012 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
16.01.2013 г. от 10,30 ч.
11202
А дминистративни ят съд – Ямбол, на ос
нование чл. 181, а л. 1 А ПК съобщава, че е
постъпило оспорване от „Геострой – инжене
ринг“ – ЕООД, Ямбол, ул. Ормана 34, с ЕИК
128003989, представлявано от управителя Мо
ньо Тодоров, против Заповед № РД/02-00594
от 29.10.2012 г. на кмета на община Ямбол, по
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което е образувано адм.д. № 272/2012 г. по описа
на А дминистративния съд – Ямбол, насрочено
за 23.01.2013 г. в 10 ч.
11093
Софийският градски съд, гр. колегия, І отде
ление, 4 състав, призовава Елеонора Огнянова
Райчева с последен адрес София, ул. 321-ва (Крас
на поляна) № 5, да се яви в съда на 13.03.2013 г.
в 9,30 ч. в качеството є на ответник по гр. д.
№ 4755/2011 г., заведено от Лилия Стефанова
Цветанова, Анна Стефанова Христова, Марио
Николаев Николов и Александър Николов Ни
колов – ищци по делото.
11181
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, ІV А въззивен състав, призовава Анелия
Пет рова Илиева с последен известен адрес
София, ж.к. Гоце Делчев № 238, вх. И, ет. 1,
ап. 145, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 31.01.2013 г. в 10 ч. като въззиваема страна по
гр. д. № 13477/2010 г. по описа на СГС, ГО, ІV А
въззивен състав, образувано по жалба от Зоя Алек
сандрова Борисова срещу постановено Решение
№ ІІ-56-73 от 25.05.2010 г. по гр. д. № 2207/2008 г.
на СРС, 56-и състав, образувано по искова молба
от Майя Бойкова Илиева и др. против Димитър
Александров Димитров и др. по реда на чл. 278
и сл. ГПК (отм.) – първа фаза до допускане на
делба. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11207
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Миладин Пуртич,
роден на 25.09.1961 г., с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 31.01.2013 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 2149/2012 г., заведено от Мигена Димитрова
Пуртич, за развод по чл. 49, ал. 1 СК, за да му
бъдат връчени книжа – препис от искова молба
и приложени документи. Ако същият не се яви
в съдебното заседание, за да получи преписите
от исковата молба и от приложенията към нея,
съдът ще му назначи особен представител. Указ
ва на призованата страна, че може да посочи
съдебен адресат.
11200
Петричкият районен съд е образувал гр.д.
№ 1708/2012 г. по иск с правно основание чл. 123,
ал. 2 СК от Мария Димитрова Добрева, майка
и законна представителка на малолетното си
дете Кириаки Атанасова Карабеля, срещу Ата
насиос Христос Карабеляс, без известен адрес
в Република България, като ответникът в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с нея и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
11182
Пловдивският районен съд, І бр. състав,
призовава Кириякос Панаги, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 30.01.2013 г. в 9,30 ч. като
ответник по гр. д. № 16876/2012 г., заведено от
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Дарина Александрова Каридова от Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
11153
Софийският районен съд, гр. отделение, 36
състав, призовава Веселка Кирилова Димитрова
с последен адрес София, ж.к. Бояна, ул. Георги
Войтех (734-та) 8, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 30.01.2013 г. в 11,30 ч. като страна
по гр. д. № 33946/2008 г., заведено от Ботьо То
доров Благоев и др. Същата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
11178
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
82 състав, призовава Амжад Отман Хирбауи,
роден на 21.11.1965 г., гражданин на Израел, без
постоянен и настоящ адрес в Р България, да се
яви в съда на 5.02.2013 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр. д. № 7086/2012 г., заведено от Христина
Владимирова Хирбауи. Делото е заведено по
чл. 123 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
11179
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 91
състав, призовава в двуседмичен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ Джовани Джузепе
Оклепо, гражданин на Италия, с неизвестен адрес
в България, да се яви в канцеларията на съда в
София, ул. Съборна 9, да получи препис от иско
ва молба и приложенията, подадена от Нинелла
Върбанова Върбанова, с правно основание чл. 132,
ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
11087
Районният съд – гр. Тервел, гражданска ко
легия, призовава Халиме Османова Ембиева, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.03.2013 г.
в 10 ч. като ответница по гр. д. № 319/2012 г., за
ведено от Февзие А. Хасанова, Мехмед С. Якуб,
Шефкет С. Якуб, Февзи С. Якуб, Мюзеян С. Якуб,
Мюневер С. Якуб, Надя И. Козарева, Данка Р.
Михайлова, Денис Р. Михайлов за връчване на
искова молба за делба с указания по чл. 131 ГПК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11201
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 1675 по описа за 2012 г. по предявено на
22.08.2012 г. мотивирано искане на Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност със седалище София с правно
основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с цена
на иска 210 951 лв. срещу Тодор Димитров Хад
жиев и „Строй – спийд“ – ЕООД, за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 210 951 лв., а именно:
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На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Тодор
Димитров Хаджиев:
– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
рег. № А 5575 ВМ, рама № WBАDF71060ВS66521,
двигател № 256Т123789386, дата на регистрация
10.02.2000 г., дата на промяна 18.01.2006 г., соб
ственост на Тодор Димитров Хаджиев;
– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „230
ГЕ“, рег. № А 0575 КР, рама № 46023817035455,
двигател № 10298110002253, дата на регистрация
14.06.1984 г., дата на промяна 27.01.2009 г., соб
ственост на Тодор Димитров Хаджиев;
– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730 Д“,
рег. № А 5535 КК, рама № WВАGЕ61080DN48562,
двигател № 306D130329540, дата на регистрация
17.10.2000 г., дата на промяна 31.01.2012 г., соб
ственост на Тодор Димитров Хаджиев;
– наличност по картова сметка в левове
по издадена дебитна карта „Маестро“: IBAN
BG08RZВВ 9155 1074 9089 82 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Тодор Димитров
Хаджиев;
– наличност по безсрочен влог № 3696265,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, ФЦ – Несебър,
РЦ – Бургас, с титуляр Тодор Димитров Хаджиев;
– 500 дружествени дяла по 10 лв. всеки един
от тях от капитала на „Строй – спийд“ – ЕООД,
ЕИК 147086217, със седалище и адрес на упра
вление с. Ахелой, община Поморие, ул. Струма
39, собственост на Тодор Димитров Хаджиев, с
общ размер на капитала 5000 лв.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Тодор
Димитров Хаджиев:
– сумата в размер 950 лв., представляваща па
зарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, рег. № А
3502 АМ, дата на регистрация 19.11.1987 г., дата на
промяна 10.07.2000 г., отчужден съгласно договор
за покупко-продажба на МПС на 28.12.2011 г.;
– сумата в размер 5200 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на
товарен автомобил, марка „Щаер“, модел „990.180
Ф 53“, рег. № А 7634 АТ, дата на първоначална
регистрация 30.09.1974 г., дата на придобиване
15.09.2003 г., отчужден на 13.11.2008 г.;
– сумата в размер 8200 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рег. № А 3148 ВА, дата на първоначал
на регистрация 7.12.1994 г., дата на придобиване
31.01.2004 г., отчужден на 4.03.2004 г.;
– сумата в размер 23 200 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на колесен трактор, марка „Кейс“, модел „580
КС“, рег. № А 6357 ЕЕ, дата на първоначална
регистрация 1.01.1995 г., дата на придобиване
6.09.2004 г., отчужден на 27.09.2006 г.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от „Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК
147086217, с управител Тодор Димитров Хаджиев:
– товарен автомобил, марка „Волво“, модел
„ФЛ 7“, рег. № А 9316 КВ, рама № YV2F7А5А
0НА309525, двигател № ТD71FS92310550, дата
на първоначална регистрация 22.05.1987 г., дата
на придобиване 17.10.2007 г., собственост на
„Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК 147086217;
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– колесен т ра к т ор, марк а „К ат ерп и лар“,
модел „428Е“, рег. № А 7128 ЕЕ, рама № СА
Т0428ЕСSNL00937, двигател № СRS41548, дата
на първоначална регистрация 5.12.2006 г., дата
на придобиване 14.01.2009 г., собственост на
„Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК 147086217;
– товарен автомобил, марка „Щаер“, мо
д е л „ 32 С 3 6“, р е г. № А 52 8 7 К Р, р а м а
№ VАN2636YY49YY3421, двигател № 6154326376,
дата на първоначална регистрация 27.10.1995 г.,
дата на придобиване 12.06.2009 г., собственост на
„Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК 147086217;
– товарен автомобил, марка „МАН“, модел
„ 3 3 . 3 7 2 “, р е г. № А 31 9 8 К Т, р а м а
№ W M A F 0 9D2 63М178985,
двигател
№ 3787490071В111, дата на първоначална регистра
ция 31.03.1994 г., дата на придобиване 27.10.2010 г.,
собственост на „Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК
147086217;
– влекач, марка „МАН“, модел „26.464 ФВЛТ“,
рег. № А 5188 КК, рама № WMAT381517M267426,
д ви г ат е л № 3989 017118В, дат а на п ървона
чална регистрация 3.05.1999 г., дата на при
д о б и в а н е 2 2 . 0 6 . 2 0 1 1 г. , с о б с т в е н о с т н а
„Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК 147086217;
– товарен авт омоби л, марка „Рено“, мо 
д е л „ М а к с т е р“, р е г. № А 910 6 К Х , р а м а
№ V F6ВD02Е400000201, двигател без номер,
дата на първоначална регистрация 13.12.1996 г.,
дата на придобиване 24.01.2012 г., собственост на
„Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК 147086217;
– пол у ремарке, марк а „Фон т ей н“, модел
„ХДДФТ 1 7048 А“, рег. № А 7457 ЕЕ, рама
№ 13N48201F1539299, дата на п ървонача л на
регистрация 1.03.1985 г., дата на придобиване
30.05.2012 г., собственост на „Строй – спийд“ –  
ЕООД, ЕИК 147086217;
– на личност по разплащателна сметка в
левове: IВАN ВG63 RZBВ 9155 1086 9753 12 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
„Строй – спийд“ –  ЕООД, ЕИК 147086217.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от „Строй – спийд“ – ЕООД, ЕИК
147086217, с управител Тодор Димитров Хаджиев:
– сумата в размер 5877 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажба
та на товарен автомобил, марка „Щаер“, модел
„1291“, рег. № А 9318 КВ, дата на първоначална
регистрация 23.12.1982 г., дата на придобиване
30.10.2007 г., дата на отчуждаване 27.09.2011 г.,
отчужден на 27.09.2011 г.;
– сумата в размер 9400 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажба
та на товарен автомобил, марка „Щаер“, модел
„1291“, рег. № А 1648 КА, дата на първоначална
регистрация 10.05.1984 г., дата на придобиване
30.10.2007 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС на 22.12.2011 г.
Делото е насрочено за 16.04.2013 г. от 9 ч. В
двумесечния срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на обявлението третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права
върху описаното по-горе имущество или върху
отделни имуществени права от него, могат да
встъпят в образуваното под горния номер дело,
като предявят съответните искове пред Окръжния
съд – Бургас, като първа инстанция.
11028
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Русенският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Прециз
Интер Холдинг“ – АД (в несъстоятелност), по
т.д. № 33/2011 г. по описа на РОС да се явят в
съдебно заседание на 20.12.2012 г. в 10 ч. в зала
9 на Окръжния съд – Русе, по т.д. № 345/2012 г.
по описа на РОС. Делото е образувано по по
стъпила молба на „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
за отмяна на решението на събранието на кре
диторите, проведено на 25.09.2012 г. Заседанието
ще се проведе на 20.12.2012 г. в 10 ч. в зала 9
на Окръжния съд – Русе. Към т.д. № 345/2012 г.
е присъединено т.д. № 346/2012 г. по описа на
РОС, образувано по молба на „Алфа Банк“ – АД,
София, със същото искане.
11086
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ насрочва провеждане на открито
съдебно заседание на 21.12.2012 г. от 14 ч. в зала
та на съда по т.д. № 221/2012 по описа на съда,
образувано по молба вх. № 4823 от 26.11.2012 г.,
депозирана от кредитора „Интернешънъл Асет
Банк“ – АД, София, за отмяна на решенията
на общото събрание на кредиторите, взети
на 19.11.2012 г. по т.д. № 104/2005 по описа на
Смолянския окръжен съд с длъжник „Родопска
тъкан“ – АД (в несъстоятелност), Смолян.
11208

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Международната полицейска асоциация – българска секция на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 19.01.2013 г. в 10,30 ч. на
ул. Гурко 1 в зала „Триадица 2“ на Грандхотел
„София“ при следния дневен ред: 1. отчет на дей
ността на МПА – българска секция; 2. финансов
отчет; 3. избор на управителен съвет; 4. други.
11252
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по културизъм Алпина“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.01.2013 г. в 10 ч. в София,
район „Средец“, пл. Славейков 1В, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управител
ния съвет на сдружението за 2012 г.; 2. промяна
в наименованието на сдружението; 3. приемане
на изменения и допълнения в устава. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание да се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11106
45. – Управителният съвет на сдружение
„Евроинтегра“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на 31.01.2013 г.
в 13 ч. в София 1680, ул. Хайдушка гора 60, ет. 3,
ап. 11, при следния дневен ред: 1. промени в със
тава на УС; 2. промяна на адреса на сдружението;
3. приемане на годишен отчет за дейността на
сдружението. В случай че в уречения час няма
нужния за провеждане на събранието кворум, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ същото се провежда в
14 ч. независимо от броя на присъстващите членове.
11094
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отворена благословия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.02.2013 г. в 16 ч. в седалището на
сдружението – София 1784, район „Младост“, ж.к.
Полигона, бл. 43, вх. 2, ет. 8, ап. 139, при следния
дневен ред: 1. промяна на наименованието на
сдружението; 2. допълване предмета на дейност
на сдружението; 3. приемане и напускане на
членове на сдружението; 4. промени в състава
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11170
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по бойни изкуства Кико“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 10.02.2013 г. в 10 ч. в седалището на клуба в
София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на „Спортен клуб по бойни изкуства Кико“ до
31.12.2012 г.; 2. други.
11075
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Приятели на хомеопатията“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.02.2013 г. в 18 ч. в София, лекарски кабинет
„Холимед“ на ул. Силиврия, бл. 44 – 46, кв. Гоце
Делчев, до Спортна зала „Триадица“, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
промяна на адреса на сдружението; 3. отчет на
извършената работа до 2012 г.; 4. финансов отчет
за 2012 г.; 5. изготвяне на уебсайт и на английски;
6. размер на годишния членски внос; 7. разни.
11214
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Общество Борис
Христов“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.02.2013 г. в 18 ч. в
София 1504, район „Средец“, ул. Шейново 10, при
следния дневен ред: 1. прием на нови членове в
сдружението; 2. отчет за дейността на управител
ния съвет на сдружението за 2012 г.; 3. избор на
управителен съвет на сдружението; 4. промяна
на устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11105
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по естетична стоматология“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 19.03.2013 г. в 16 ч. на адреса на управление
на сдружението в София, ул. Отец Паисий 41,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността и финансов отчет на управителния
съвет за периода от създаване на сдружението
до края на 2012 г.; 2. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им от създаване
на сдружението до края на 2012 г.; 3. приемане
на решение за промени в устава на сдружението;
4. приемане на решение за избор на управите
лен съвет; 5. приемане на решение за избор на
председател, двама заместник-председатели и
секретар на управителния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3   

общото събрание се отлага с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе колкото и членове на сдружението
да се явят.
10930
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Артпиерия“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 19.02.2013 г. в 18,30 ч. и Зала № 14 на
МКЦ – Бургас, при следния дневен ред: 1. про
мени и допълнения в устава на сдружението; 2.
избор на нов УС; 3. избор на нов председател;
4. отчет на дейността за изминалия период; 5.
прием на нови членове; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място 1 час по-късно.
11159
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Тенис клуб „Велто“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на членовете на сдружението на 15.02.2013 г.
в 11 ч. във Варна, местност Салтанат 120, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 2. вземане на решение за ос
вобождаване членовете на управителния съвет,
избор на нови членове и определяне на техния
мандат; 3. вземане на решение за приемане на
нови членове в сдружението; 4. вземане на реше
ние за приемане на нов устав на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11160
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел за общественополезна дейност „Училищно настоятелство при ЦДГ „Радост“, Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
на 14.02.2013 г. в 17 ч. в сградата на ЦДГ „Ра
дост“ – Велинград, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на настоятелите за извършената
дейност през 2008 – 2012 г.; 2. избор на нов съвет
на настоятелите, нов контролен съвет и касиер; 3.
промени в действащия устав на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
10949
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хор Добрич“, гр. Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.01.2013 г. в 17,30 ч. в гр. Добрич, сградата
на Младежкия дом – Добрич, репетиционната
зала, при следния дневен ред: 1. отчет на упра
вителния съвет за дейността на сдружението за
2012 г.; 2. промяна в устава на сдружението; 3.
приемане и освобождаване на членове на сдруже
нието; 4. приемане и освобождаване на членове
на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11186
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по фитнес културизъм
Титан“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква на 31.01.2013 г. в 17 ч. в офиса на сдруже
нието с адрес: Кърджали, Спортна зала „Арпезос“,
общо събрание на членовете на сдружението при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на сдружението от 1.01.2012 г. до 1.01.2013 г.; 2.
вземане на решение за приемане на нов устав
на сдружението и определянето му като сдру
жение с нестопанска цел за обществена вместо
за часта полза; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 18 ч., на същото място при
същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението.
11161
4. – Управителният съвет на СК „Евротрамп“,
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.02.2013 г. в 15 ч. в залата по
скокове на батут, на стадион „Осогово“ в Кюс
тендил, бул. Цар Освободител 19, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на УС; 2. промяна на устава на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност и длъжност на
председателя и членовете на УС; 4. избиране на
нов председател и членове на УС; 5. избиране
на почетен председател; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10981
1. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Ловеч, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква
общо събрание на 26.01.2013 г. в 9 ч. в заседател
ната зала на хотел „Президиум Палас“ – Ловеч,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2012 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинар
ния съд; 4. отчет за изпълнение на бюджета на
САК – Ловеч, за 2012 г. и приемане на бюджет
за финансовата 2013 г.; 5. приемане и гласуване
на отчетите; 6. избор на органи на адвокатската
колегия; 7. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната; 8. разни.
11215
1. – Управителни ят съвет на Т рак ийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“,
колективен член на СТДБ, на 26.01.2013 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството Дом „Тракия“ с адрес:
Пловдив, ул. Димитър Талев 49, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на Тракийско дружество „Войвода
Руси Славов“ за 2012 г.; 2. финансов отчет на
контролната комисия за 2012 г.; 3. утвърждаване
бюджет за 2013 г.; 4. изменение и допълнение на
устава на Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“; 5. потвърждаване решенията на общото
отчетно-изборно събрание на Тракийско дружес
тво „Войвода Руси Славов“ от 23.06.2012 г.; 6.
разни. Регистрацията на присъстващите започва
в 10,30 ч. на 26.01.2013 г. на мястото на провеж
дане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11102
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38. – Управителният съвет на СНЦ „Млад
орел – БГ“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
10.02.2013 г. в 14 ч. в офиса на сдружението на
ул. Братя Бъкстон 63 в Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. доклад на контрольора за периода от
2006 до 2011 г.; 3. изказвания; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. предложения за промени
в устава и гласуването им. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
11216
37. – Управителният съвет на СК „Шахмат – Локомотив“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
членовете на 14.02.2013 г. в 13 ч. в залата на ДФС
„Локомотив“ – Пловдив, ул. Отец Паисий 31, при
дневен ред: отчет за дейността на УС, избор на
УС и президент, избор на контролен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 14 ч. на същото място
при същия дневен ред.
11097
12. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас Приморие“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
„Ротари клуб Бургас Приморие“ на 21.01.2013 г.
в 19 ч. в Бургас, в конферентната зала на хотел
„Аква“, при следния дневен ред: 1. Отчет на съвета
на директорите за дейността на сдружението за
2012 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2012 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за 2012 г.; 4. освообждаване от
длъжност на съвета на директорите; 5. избор
на нови членове на съвета на директорите; 6.
приемане на бюджет на сдружението; 7. промяна
на часа на провеждане на редовните сбирки на
клуба; 8. промяна на мястото на провеждане на
редовните сбирки на клуба; 9. промяна на размера
на членския внос; 10. приемане на изменения в
конституцията на клуба и в правилника му; 11.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11185
11. – Управителни ят съвет на Съюза на
хотелиерите и ресторантьорите в гр. Русе на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на
общо събрание на 1.02.2013 г. в 15 ч. в зала „Свети
Георги“, Община Русе, ет. 6, при следния дневен
ред: 1. свикване на общо събрание (1.02.2013 г.,
зала „Свети Георги“, Община Русе); 2. избор на
нов управителен съвет (председател, секретар); 3.
избор на контролен съвет; 4. промени в устава на
съюза (предложения); 5. предложение за промяна
на седалището и адреса; 6. разни.
11162
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Акро“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква изборно общо
събрание на 9.02.2013 г. в 18 ч. в офиса на клуба
на ул. Момчил войвода 12 в Русе при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СК „Акро“
през 2012 г.; 2. финансов отчет на СК „Акро“
за 2012 г.; 3. проектобюджет за 2013 г.; 4. избор
на ръководство; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред един час по-късно в 19 ч.
10850
56. – Управителният съвет на сдружение
„Баскетболен клуб „Олимпиец“ – Свищов, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете си на 20.02.2013 г. в 18 ч. в Свищов,
ул. Петър Ангелов 17, СОУ „Димитър Благоев“,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на сдружението през 2012 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2012 г.; 3. раз
ни. При липса на кворум в определения начален
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред при наличния кворум.
Поканват се за участие членовете на сдружението.
11021
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Доверие – Своге“ на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.03.2013 г. в 13 ч. в сградата на клуб „Доверие“
в гр. Своге, ул. Кирил и Методий 7, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на УС
за 2012 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет и председател; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 14 ч. независимо
от броя на присъстващите.
10851
12. – Управителният съвет на Югоизточна
Тракийска Регионална лозаро-винарска камара – Сливен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 13, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на камарата на 28.02.2013 г. в 11 ч.
в Сливен, ул. Старозагорско шосе, в администра
тивната сграда на „Пазара за плодове, зеленчуци
и цветя“, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен счетоводен отчет и отчет за дейността
на ЮТРЛВК за 2011/2012 г. и освобождаване
от отговорност членовете на УС на ЮТРЛВК;
2. приемане на бюджет за 2012/2013 г.; 3. избор
на членове, председател и секретар на РДК; 4.
приемане на промени в устава на ЮТРЛВК; 5.
разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете в офиса на сдруже
нието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11098
5. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел с общественополезна дейност
„Градинско настоятелство – Буратино“ при ОДЗ
№ 5 „Шина Андреева“ – Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 и чл. 23, ал. 1 и сл. от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
5.02.2013 г. в 17,30 ч. в Смолян, ул. Училищна 7,
в сградата на ОДЗ № 5 „Шина Андреева“, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на
събранието; 2. избор и представяне на председателя
на събранието; 3. доклад за дейността на сдруже
нието през 2012 г.; 4. разглеждане и приемане на
финансовия отчет и отчета за дейността на СНЦ
„Градинско настоятелство – Буратино“ при ОДЗ
№ 5 „Шина Андреева“ – Смолян; 5. разглеждане,
обсъждане и гласуване на внесено предложение
от съвета на настоятелите относно изменение в
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устава на сдружението във връзка с начина на
свикване на общото събрание; 6. предложения
за обсъждане на други актуални за сдружението
въпроси, в т. ч. обсъждане на развитието на сдру
жението. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11163
1. – Управителният съвет на сдружение с дейност в частна полза „Синдикална организация
„Преподаватели“ при ПУ „Паисий Хилендарски“,
филиал – Смолян“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 7.02.2013 г. в 15 ч. в сградата на филиала на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
в Смолян, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. приемане на финансов отчет на сдружението
за 2012 г.; 3. вземане на решение за прекратяване
на дейността на сдружението, за назначаване на
ликвидатор и за определяне на срок на ликви
дацията; 4. вземане на решение за начина на
разпределяне на имуществото след ликвидация
та; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
присъстващите членове на сдружението. Всички
проекти за решения и материали за събранието
са на разположение на желаещите да се запознаят
с тях при председателя на сдружението.
11107
90. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 26.01.2013 г. в 9 ч. в
залата на колегията на ул. Лилия 4, вх. А, при
следния дневен ред: 1. разглеждане отчет за дей
ността на АС през 2012 г. и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на колегията за финан
совата 2013 г.; 5. определяне броя на членовете
на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дис
циплинарния съд; 6. избор на адвокатски съвет,
председател на адвокатския съвет, контролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дис
циплинарния съд; 7. избор на делегати за общо
събране на адвокатите в страната. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се членовете
на колегията да участват лично или чрез писмено
упълномощен представител.
11096
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ
„Васил Левски“, с. Преселенци, община Генерал
Тошево, област Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2013 г.
в 11,30 ч. в учителската стая в ОУ „Васил Лев
ски“, с. Преселенци, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на доклад за дейността
на сдружението; 2. приемане на нов устав на
сдружението, съобразен с измененията в ЗНП и
ЗЮЛНЦ; 3. освобождаване на членове на упра
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вителния съвет и председател на УС; 4. избор на
нови членове на управителния съвет – съвет
на настоятелите и председател; 5. вземане на
решение на общото събрание на сдружението за
осъществяване на общественополезна дейност;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в учителската стая на ОУ „Васил
Левски“, с. Преселенци, община Генерал Тошево,
област Добрич, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване.
11095
Десислава Стоилова Попова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Иворейсинг енд
груп“, София, в ликвидация по ф.д. № 684/2009 г.
по описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението в
шестмесечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“ да предявят своите вземания
на адреса на управление на сдружението: София,
ул. Иван Вазов 36.
10984
Димитър Иванов Иванов – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация подемно транс
портна техника“ – София, в ликвидация по ф.д.
№ 245/2011, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
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кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10818
Дойка Динева Михова – ликвидатор на СНЦ
„Физиовита“, Стара Загора, в ликвидация по ф.д.
№ 625/2004 г. на ОС – Стара Загора, на основа
ние чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в едно
месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
10983
Силвия Георгиева Иванова – ликвидатор на
„Сдружение с нестопанска цел Орфеус“, София,
в ликвидация по ф.д. № 4419/2002 г. по описа
на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ от
правя покана до кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адреса
на управление на сдружението в София, ж.к.
Дървеница, бл. 36, ап. 122.
10884
Поправка. В поканата за редовно общо съб
рание на А двокатска колегия – Благоевград
(ДВ, бр. 98 от 2012 г., стр. 63), текстът „на 26 и
27.01.2013 г. от 10 ч.“ да се чете „на 26 и 27.01.2013 г.
с начало от 10 ч. на 26.01.2013 г.“.
11313
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