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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
платежните услуги и платежните системи
(обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 24 и 87
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 след думите „реда за“ се добавя
„лицензиране и“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. окончателността на сетълмента в платежни системи и системи за сетълмент на
ценни книжа;“.
3. Досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „изцяло в наличност“
се заличават.
2. В ал. 2 след думата „глави“ се добавя
„пета „а“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Закона за кредитните институции“ се заменят с „този закон“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 4. В чл. 18, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„по смисъла на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май
1998 г. относно окончателността на сетълмента
в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, изменена с Директива
2009/44/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 май 2009 г.“.
§ 5. В чл. 20, ал. 3 думите „чл. 74, ал. 2“ се
заменят с „чл. 76, ал. 2“.

§ 6. В чл. 21, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „а се връщат от синдика съразмерно
на получените от ползвателите на платежни
услуги средства“.
§ 7. В чл. 29, ал. 6 след думите „ще използва“
се добавя „или използва“.
§ 8. В чл. 49, ал. 5 думите „и ползвателят на
платежна услуга не е потребител“ се заличават
и накрая се добавя „и в чл. 63, ал. 4“.
§ 9. В глава пета „Електронни пари“ се създава наименование „Раздел I „Общи положения“.
§ 10. Член 74 се изменя така:
„Издатели на електронни пари
Чл. 74. (1) Издатели на електронни пари по
смисъла на този закон са:
1. банки по смисъла на чл. 2 от Закона за
кредитните институции;
2. дружества за електронни пари, получили
лиценз по смисъла на този закон;
3. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки,
когато не действат в качеството си на органи
на паричната политика или на органи, осъществяващи публичноправни функции.
(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. парична стойност, съхранявана в инструменти, които могат да бъдат използвани за
придобиване на стоки или услуги единствено
в помещенията на издателя или по силата на
търговски договор с издателя в рамките на
ограничена мрежа от доставчици на платежни
услуги или за придобиване на ограничени по
вид стоки или услуги;
2. парична стойност, която се използва за
извършване на платежни операции, изпълнявани чрез телекомуникационно, цифрово или
информационно устройство, когато закупените
стоки или услуги се доставят и се използват
чрез телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и при условие че
операторът на телекомуникационни, цифрови
или информационни услуги не действа само
като посредник между ползвателя на платежни
услуги и доставчика на стоки и услуги.“
§ 11. Член 75 се изменя така:
„Издаване и обратно изкупуване
Чл. 75. (1) Издателите на електронни пари
издават електронни пари по номинална стойност при получаване на средства.
(2) По искане на държателя на електронни
пари издателите на електронни пари изкупуват обратно по всяко време и по номинална
стойност паричната стойност на държаните
електронни пари.
(3) В договора между издателя и държателя
на електронни пари се посочват ясно и недвусмислено условията за обратно изкупуване,
включително всички свързани с това такси,
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като на държателя на електронни пари се
предоставя информация относно тези условия,
преди да бъде обвързан от договор или оферта.
(4) За обратното изкупуване може да се
начислява такса само ако това е посочено в
договора в съответствие с ал. 3 и ако е налице
поне едно от следните условия:
1. когато обратното изкупуване е поискано
преди изтичането на договора;
2. когато договорът предвижда дата на
изтичане и държателят на електронни пари
прекрати договора преди тази дата;
3. когато обратното изкупуване е поискано
повече от една година след датата на изтичане
на договора.
(5) Таксата по ал. 4 е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени
от издателя на електронни пари.
(6) Когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора, държателят
на електронни пари може да поиска обратно
изкупуване на част от електронните пари или
на цялата сума.
(7) Когато обратното изкупуване е поискано
от държателя на електронни пари на датата на
изтичане на договора или до една година след
това, дружеството за електронни пари:
1. изкупува обратно цялата стойност на
държаните електронни пари, или
2. изкупува обратно всички средства, поискани от държателя на електронни пари, ако
дружеството за електронни пари извършва
друга дейност по смисъла на чл. 77д, ал. 1,
т. 5 и делът от средства, предназначени да се
използват като електронни пари, не е предварително известен.
(8) Независимо от разпоредбите на ал. 5,
6 и 7 правата на обратно изкупуване на различни от потребители лица, които приемат
плащания с електронни пари, се уреждат с
договора между издателите на електронни пари
и съответните лица.“
§ 12. След чл. 75 се създава наименование
„Раздел II „Лицензиране“.
§ 13. Член 76 се изменя така:
„Дружество за електронни пари
Чл. 76. (1) Дружество за електронни пари
е юридическо лице, което е получило лиценз
за издаване на електронни пари по реда на
този раздел.
(2) Електронните пари са парична стойност,
съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към
издателя, издава се при получаване на средства
с цел извършване на платежни операции и се
приема от физическо или юридическо лице,
различно от издателя на електронни пари.
(3) Лице, което възнамерява да издава
електронни пари като дружество за електронни
пари, трябва да получи лиценз за извършване
на дейност като дружество за електронни пари,
преди да започне да издава електронни пари.“
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§ 14. Член 77 се изменя така:
„Условия за издаване, отказ за издаване, отнемане на лиценз и прекратяване на дейността
Чл. 77. (1) Българската народна банка издава
лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, когато седалището на
заявителя е в Република България. Българската
народна банка издава лиценз, когато заявителят е представил всички изискуеми сведения
и документи в съответствие с изискванията на
този закон и подзаконовите актове по прилагането му и ако по преценка на БНБ заявителят
отговаря на условията за издаване на лиценз.
(2) За условията за издаване, отказ за издаване, отнемане на лиценз и прекратяване на
дейността се прилагат съответно разпоредбите
на чл. 10 – 17.
(3) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.“
§ 15. В глава пета след чл. 77 се създават
чл. 77а и 77б и раздел ІІІ „Изисквания към
дейността“ с чл. 77в – 77ж:
„Начален капитал
Чл. 77а. (1) Към момента на получаване на
лиценза дружеството за електронни пари трябва
да разполага с начален капитал в размер не
по-малко от 700 000 лв.
(2) Позициите, които се включват в началния капитал, се определят с наредбата по
чл. 77, ал. 3.
Собствен капитал
Чл. 77б. (1) Собственият капитал на дружество за електронни пари не може да спада
под по-голямата от стойностите, определени
по ал. 2 – 6 или по чл. 77а.
(2) По отношение на дейностите, посочени
в чл. 77д, ал. 1, т. 1, които не са свързани с
издаването на електронни пари, изискванията за
размер на собствения капитал на дружеството
за електронни пари се изчисляват съгласно
чл. 9, ал. 1 и 2.
(3) По отношение на дейността по издаване
на електронни пари размерът на собствения
капитал на дружеството за електронни пари
трябва да възлиза на 2 на сто от средната
стойност на електронните пари в обращение.
(4) Средна стойност на електронните пари
в обращение означава средната стойност на
общия размер на финансовите пасиви, свързани
с издаваните електронни пари, в края на всеки
календарен ден за предходните 6 календарни
месеца, изчислявана на първия календарен
ден от всеки календарен месец и прилагана
за същия календарен месец.
(5) Дружеството за електронни пари разполага по всяко време със собствен капитал, който
не може да спада под сумата на изискваните
размери, посочени в ал. 2 и 3.
(6) Въз основа на оценка на процесите по
управление на риска на базата на данни за
рисковете от загуби и на механизмите за въ-
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трешен контрол на дружеството за електронни
пари БНБ може да изиска от дружеството за
електронни пари да разполага със собствен капитал, който надвишава с до 20 на сто сумата,
която се получава при определяне на размера
съгласно чл. 9, ал. 1 и 2, или да разреши на
дружеството за електронни пари да разполага
със собствен капитал, който е с до 20 на сто
по-малък от сумата, която се получава при
определяне на размера съгласно чл. 9, ал. 1 и 2.
(7) Структурата и елементите, начините и
методите на изчисляването му, периодичността, формата и съдържанието на отчетите за
размера на собствения капитал се определят
с наредба на БНБ.
Раздел III
Изисквания към дейността
Забрана за приемане на влогове и за начисляване на лихви
Чл. 77в. (1) Дружество за електронни пари
не може да приема влогове или други възстановими средства по смисъла на Закона за
кредитните институции.
(2) Получените от дружество за електронни
пари средства от държател на електронни пари
се обменят незабавно срещу електронни пари.
Тези средства не представляват влог или други
възстановими средства по смисъла на Закона
за кредитните институции.
(3) Дружество за електронни пари не може
да начислява лихви или да предоставя каквито и
да е други ползи, свързани с продължителността
на срока, за който държателят на електронни
пари държи електронните пари.
(4) За счетоводната отчетност и одиторите
на дружество за електронни пари се прилагат
съответно чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 1.
Защитни мерки
Чл. 77г. (1) Дружество за електронни пари
прилага по отношение на средствата, получени
в замяна на издадени електронни пари, защитните мерки, посочени в чл. 21.
(2) Средствата, получени под формата на
плащане с платежен инструмент, не са предмет
на защитните мерки по ал. 1, докато не бъдат
заверени по платежната сметка на дружеството
за електронни пари или не бъдат предоставени на
разположение по друг начин на дружеството за
електронни пари в съответствие с изискванията
за срока на изпълнение, посочен в чл. 64, ал. 2.
При всички случаи тези средства са предмет на
защитни мерки не по-късно от 5 работни дни
след издаването на електронните пари.
(3) Дружеството за електронни пари информира БНБ предварително за всяко съществено
изменение в мерките, предприемани за защита
на средствата, които са били получени в замяна
на издадените електронни пари.
Допълнителни дейности
Чл. 77д. (1) Освен издаването на електронни пари дружеството за електронни пари има
право да извършва следните дейности:
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1. предоставяне на платежни услуги по чл. 4;
2. предоставяне на кредит, свързан с платежни услуги по чл. 4, т. 4, 5 или 7, когато са
изпълнени условията, предвидени в чл. 19;
3. предоставяне на оперативни услуги и
на тясно свързани спомагателни услуги по
отношение на издаването на електронни пари
или на предоставянето на платежните услуги,
посочени в т. 1;
4. извършване на дейност като оператор на
платежна система с изключение на платежни
системи, осигуряващи окончателност на сетълмента по Директива 98/26/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно
окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни
книжа, изменена с Директива 2009/44/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 6
май 2009 г., без да се засягат разпоредбите на
чл. 85 и 86;
5. друга дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.
(2) Кредитът по ал. 1, т. 2 не може да се
предоставя от средства, получени в замяна на
електронни пари и държани в съответствие с
чл. 77в.
(3) По отношение на средствата, които са
получени за предоставяне на платежни услуги
по чл. 4, извън дейността по издаване на електронни пари, се прилагат съответно чл. 20 и 21.
(4) Когато дружество за електронни пари
освен издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги извършва и
друга търговска дейност, БНБ има право да
изиска отделянето в самостоятелно дружество
на дейността по издаване на електронни пари
и/или предоставяне на платежни услуги, ако по
преценка на БНБ другата дейност засяга или
може да засегне финансовата стабилност на
дружеството за електронни пари или възможността на БНБ като надзорен орган да следи за
изпълнението на изискванията на този закон.
Представители, клонове и подизпълнители
Чл. 77е. (1) Дружество за електронни пари
не може да издава електронни пари чрез представители.
(2) Дружество за електронни пари може да
разпространява и изкупува обратно електронни
пари чрез представители – търговци, действащи
от негово име.
(3) За представителите и клоновете на дружество за електронни пари се прилагат съответно
чл. 25, ал. 2 – 5, чл. 26 и 27, а за подизпълнителите се прилагат съответно чл. 27 и 28.
(4) Дружество за електронни пари може да
предоставя чрез представители платежни услуги,
ако са спазени съответно условията на чл. 25,
ал. 2 – 5, чл. 26 и 27, или да възлага осъществяването на оперативни функции, свързани
с платежни услуги, ако са спазени съответно
условията на чл. 27 и 28.
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(5) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да извършва
дейност директно или чрез клон на територията
на друга държава членка по реда на чл. 29.
Дружество за електронни пари, лицензирано
в друга държава членка, може да извършва
дейност директно или чрез клон на територията на Република България по реда на чл. 30.
(6) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари
на територията на друга държава членка чрез
представител по реда на чл. 29. Дружество за
електронни пари, лицензирано в друга държава
членка, може да разпространява и изкупува
обратно електронни пари на територията на
Република България чрез представител по
реда на чл. 30.
(7) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да предоставя платежни услуги на територията на
друга държава членка чрез представител по
реда на чл. 29. Дружество за електронни пари,
лицензирано в друга държава членка, може да
предоставя платежни услуги на територията
на Република България чрез представител по
реда на чл. 30.
Квалифицирано дялово участие
Чл. 77ж. (1) Физическо или юридическо лице,
както и лица, действащи съгласувано, не могат
без предварително одобрение от БНБ да придобиват пряко или косвено акции или право на
глас по акции/дялове в дружество за електронни
пари, лицензирано в Република България, ако в
резултат на придобиването участието им става
квалифицирано или ако това участие достига
или надхвърля праговете от 20, 30 или 50 на сто
от акциите/дяловете или от правото на глас по
акциите/дяловете, както и когато дружеството
за електронни пари става дъщерно дружество.
(2) Всяко физическо или юридическо лице,
което възнамерява да прехвърли пряко или
непряко квалифицираното си дялово участие в
дружество за електронни пари, лицензирано в
Република България, или да намали квалифицираното си дялово участие така, че акциите/
дяловете му или правото на глас по акциите/
дяловете спаднат съответно под 20, 30 или 50
на сто от капитала, уведомява БНБ за размера
на дяловото си участие, което притежава преди
прехвърлянето, и за размера на дяловото си участие, което ще притежава след прехвърлянето.
(3) В случаите по ал. 1 или 2 се прилагат
съответно чл. 28, 28а, 28б, 31, 32 и 34 от Закона
за кредитните институции.
(4) Ако одобрение по ал. 1 не бъде поискано в срок или бъде отказано, БНБ може да
лиши временно от право на глас акционер/
съдружник и/или да му нареди писмено да
прехвърли притежаваните от него акции/дялове
в срок до 30 дни.
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(5) Когато акционери/съдружници са лишени
временно от право на глас по реда на ал. 4,
размерът на притежаваните от тях акции не се
взема предвид при изчисляване на необходимия
кворум за провеждане на общото събрание
на акционерите/съдружниците и за вземане
на решение от това събрание. В тези случаи,
ако възниква опасност за надеждността или
сигурността в управлението на дружеството
за електронни пари, БНБ може да ограничи
дейността на дружеството, като му забрани да
извършва определени дейности или да забрани
плащането на дивиденти или под друга форма
разпределянето на капитал.“
§ 16. Член 78 се отменя.
§ 17. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА В
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА
СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА
Общи положения
Чл. 78а. (1) Платежна система и система
за сетълмент на ценни книжа по Директива
98/26/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи
и в системите за сетълмент на ценни книжа,
изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.,
наричани по-нататък „система с окончателност
на сетълмента“, е система, която отговаря едновременно на следните условия:
1. представлява писмено споразумение
между трима или повече участници, без да се
включват системният оператор на тази система,
както и агентът по сетълмента, централният
съконтрагент, клиринговата къща или непрекият
участник, ако има такива, с общи правила и
стандартизирани процедури за клиринг, чрез
централен съконтрагент или без такъв или за
изпълнение на нареждания за преводи между
участниците;
2. участниците са избрали законодателството
на държава членка да урежда споразумението
за системата;
3. правилата и процедурите на системата са
съобразени с изискванията за окончателност
на сетълмента по тази глава.
(2) Участниците в система с окончателност
на сетълмента могат да изберат българското
законодателство да урежда споразумението за
системата само ако седалището и адресът на
управление поне на един от тях се намира на
територията на Република България.
(3) Система с окончателност на сетълмента
се обслужва от системен оператор. Системният оператор може да действа и като агент
по сетълмента, централен съконтрагент или
клирингова къща.
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(4) Споразумение, сключено между оперативно съвместими системи, не представлява
система с окончателност на сетълмента.
(5) Министерството на финансите уведомява
Европейската комисия за системите по ал. 1
и за системните оператори по ал. 3, когато
българското законодателство урежда споразумението за системата, след като бъде извършена проверка за съответствие на правилата
и процедурите на системите с изискванията за
окончателност на сетълмента.
Агент по сетълмента на система с окончателност на сетълмента
Чл. 78б. (1) Агент по сетълмента е лице,
предоставящо на институциите и/или на централния съконтрагент, участващи в системата,
сметки за сетълмент, чрез които се уреждат
нарежданията за превод в тази система, и
предоставящо в зависимост от случая кредит
на тези институции и/или на централния съконтрагент за целите на сетълмента.
(2) Сметка за сетълмент по смисъла на тази
глава е сметка при централна банка, агент по
сетълмента или централен съконтрагент, използвана за съхраняване на парични средства
или ценни книжа и за сетълмент по сделки
между участници в системата.
Участници в система с окончателност на
сетълмента
Чл. 78в. (1) Участник в система с окончателност на сетълмента може да бъде само:
1. Българската народна банка и централна
банка на друга държава членка;
2. агент по сетълмента;
3. централен съконтрагент;
4. клирингова къща;
5. институция по смисъла на § 1, т. 8 от
допълнителните разпоредби;
6. системен оператор.
(2) Съгласно правилата на системата един
и същ участник може да действа като централен съконтрагент, агент по сетълмента или
клирингова къща в система с окончателност
на сетълмента или да осъществява част от или
всички тези функции.
(3) При поискване от лицата, които имат
законен интерес, институциите информират за
системите с окончателност на сетълмента, в
които участват, и предоставят информация за
основните правила, уреждащи функционирането
на тези системи.
Оздравителни мерки или прекратителни процедури спрямо участник в система с окончателност на сетълмента
Чл. 78г. (1) Оздравителни мерки или прекратителни процедури спрямо участник в система
с окончателност на сетълмента са предприетите
спрямо банка мерки или процедури по чл. 133 от
Закона за кредитните институции, както и всяка
друга предвидена в законодателството мярка,
прилагана от административен орган или от
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съда спрямо участник в система и включваща
спиране или налагане на ограничения върху
неговите сделки или плащания.
(2) Момент на налагане на оздравителните
мерки или за откриване на прекратителната
процедура е моментът, когато съответният съд
или административен орган вземе решение
за налагане на мерките или за откриване на
процедурата.
(3) При вземане на решение за налагане
на оздравителни мерки или за откриване на
прекратителна процедура спрямо участник в
система с окончателност на сетълмента съответният съд или административен орган незабавно
уведомява Министерството на финансите, което
уведомява другите държави членки.
(4) Налагането на оздравителни мерки или
откриването на прекратителна процедура нямат
обратно действие по отношение на правата
и задълженията на участниците и не могат
да доведат до преизчисляване на вземания и
задължения на участниците, произтичащи от
или свързани с тяхното участие в система с
окончателност на сетълмента преди момента
на налагането на мерките или откриването на
процедурата по ал. 2. Това правило се прилага
и по отношение на правата и задълженията на
участник в оперативно съвместима система или
системен оператор на оперативно съвместима
система, който не е участник.
(5) В случай на налагане на оздравителни
мерки или откриване на прекратителна процедура спрямо участник в система с окончателност на сетълмента правата и задълженията,
произтичащи от или във връзка с неговото
участие, се определят от закона, който урежда
тази система.
Изпълнение на нареждания за превод и нетиране
в система с окончателност на сетълмента
Чл. 78д. (1) Нарежданията за превод и
нетирането пораждат правно действие и имат
задължителна сила за трети лица, дори и в
случай на оздравителни мерки или прекратителни процедури спрямо участник в система с
окончателност на сетълмента, при условие че
нарежданията за превод са въведени в системата
преди момента на налагане на оздравителни
мерки или откриване на прекратителна процедура по чл. 78г, ал. 2. Това правило се прилага
и при оздравителни мерки или прекратителна
процедура срещу участник в система с окончателност на сетълмента или в оперативно съвместима система или при оздравителни мерки
или прекратителна процедура срещу системния
оператор на оперативно съвместима система,
който не е участник.
(2) Когато нарежданията за превод са въведени в система с окончателност на сетълмента
след момента на налагане на оздравителните
мерки или откриването на прекратителната
процедура и се изпълняват в рамките на работния ден, те пораждат правно действие и
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имат задължителна сила за трети лица само
ако системният оператор може да докаже, че
към момента, в който нарежданията за превод са станали неотменими, не е знаел и не
е бил длъжен да знае за откриването на тази
процедура.
(3) Моментът на въвеждане на нареждането
за превод в система с окончателност на сетълмента се определя от правилата на системата.
(4) При оперативно съвместими системи
всяка от системите определя в свои собствени
правила момента на въвеждане в системата,
така че да гарантира, че правилата на съответните оперативно съвместими системи са
съгласувани в това отношение. Правилата на
системата относно момента на въвеждане не
се засягат от правилата на другите системи, с
които тя е оперативно съвместима, освен ако
в правилата на всички системи, от които е
съставен оперативно съвместимият механизъм,
изрично не е предвидено друго.
(5) При налагане на оздравителни мерки
или откриване на прекратителна процедура
спрямо участник или системен оператор на
оперативно съвместима система наличните по
сметка за сетълмент на участник в система с
окончателност на сетълмента парични суми
или ценни книжа могат да бъдат използвани
за изпълнение на задълженията му в системата
или в оперативно съвместимата система през
работния ден на налагане на оздравителни мерки
или откриване на прекратителна процедура.
(6) Правилата на системата могат да предвидят използването на кредитни улеснения от
участника срещу предоставянето на налично
и съществуващо обезпечение за покриване на
задълженията на този участник в системата или
в оперативно съвместима система.
(7) Работният ден по смисъла на този член
обхваща сетълмента както през деня, така и
през нощта, и включва всички събития, настъпили по време на работния цикъл на система
с окончателност на сетълмента.
(8) Разпоредбите на действащото законодателство, свързани с обявяване на нищожността
или унищожаемостта на сделки и плащания,
извършени преди момента на налагане на оздравителни мерки или откриване на прекратителни
процедури, не се прилагат при нетиране и не
могат да доведат до отмяна на нетирането.
Неотменимост на нареждане за превод
Чл. 78е. (1) Участник в система с окончателност на сетълмента или трето лице не може да
отмени нареждане за превод след определения
в правилата на системата момент.
(2) При оперативно съвместимите системи
всяка от системите определя в свои собствени
правила момента на неотменимост, така че да
гарантира, доколкото е възможно, че правилата
на всички оперативно съвместими системи са
съгласувани в това отношение. Правилата на
системата относно момента на неотменимост
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не се засягат от правилата на другите системи,
с които тя е оперативно съвместима, освен ако
в правилата на всички системи, от които е
съставен оперативно съвместимият механизъм,
изрично не е предвидено друго.
Защита на обезпеченията
Чл. 78ж. (1) Правата на системен оператор
или на участник в система с окончателност на
сетълмента върху предоставеното им във връзка
със система или с оперативно съвместима система обезпечение, както и правата на централните
банки на държавите членки или на Европейската
централна банка върху предоставеното им обезпечение, не могат да бъдат засегнати от оздравителни мерки или прекратителни процедури
спрямо предоставилия обезпечението участник,
системен оператор на оперативно съвместима
система, който не е участник, контрагент на
централна банка на държава членка или на
Европейската централна банка, както и спрямо
всяко трето лице, което предоставя обезпечението. Обезпечението може да бъде използвано за
удовлетворяване на тези права.
(2) Когато ценни книжа, включително права
по ценни книжа, са предоставени като обезпечение на участник, на системен оператор или
на централна банка на държава членка или на
Европейската централна банка по реда на ал. 1
и тяхното право или правото на посочено от тях
лице – посредник или трето лице, действащи от
тяхно име във връзка с ценните книжа, е законно
вписано в регистър, счетоводна система или
централен депозитар, намиращи се в държава
членка, произтичащите от това правоотношения
се уреждат от законодателството на държавата,
в която обезпечението е регистрирано.
(3) Обезпечение е всеки реализируем актив, включително финансово обезпечение по
смисъла на чл. 4 от Закона за договорите за
финансово обезпечение, предоставен като залог,
включително залог на парично вземане, сделка
с уговорка за обратно изкупуване (репо-сделка)
или друго подобно споразумение, сключено с цел
обезпечаване на права и задължения, свързани
със система с окончателност на сетълмента или
предоставени на централна банка на държава
членка или на Европейската централна банка.“
§ 18. Членове 80 и 81 се отменят.
§ 19. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието се добавя „в платежна
система“.
2. В ал. 1 след думата „сетълментът“ се
добавя „в платежна система“, а думата „сетълмент-сметки“ се заменя със „сметки за
сетълмент“.
3. В ал. 2 думата „сетълмент-сметка“ се
заменя със „сметка за сетълмент“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) За платежни системи с окончателност
на сетълмента, когато българското законодателство урежда споразумението за системата,
агент по сетълмента е БНБ.“
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5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 20. Член 83 се отменя.
§ 21. В чл. 84 думата „подаване“ се заменя
с „въвеждане“.
§ 22. В чл. 85, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Операторите на платежни“ се заменят
с „Платежните“.
§ 23. В чл. 86, т. 1 думите „наричана по-нататък Директива 98/26/ЕО“ се заменят с „изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.“.
§ 24. В чл. 87, ал. 2, т. 9 думата „сетълментсметките“ се заменя със „сметките за сетълмент“.
§ 25. В глава шеста раздел ІІ „Окончателност на сетълмента“ с чл. 88, 89, 90, 91, 92 и
93 се отменя.
§ 26. В глава шеста в наименованието на
раздел ІІІ накрая се добавя „с окончателност
на сетълмента“.
§ 27. В чл. 94, ал. 1 думите „която оперира
в левове“ се заменят със „с окончателност на
сетълмента, когато българското законодателство
урежда споразумението за системата“.
§ 28. В чл. 95 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думите „платежна система“
се добавя „с окончателност на сетълмента“;
б) в т. 7 след думата „система“ се добавя „с
окончателност на сетълмента“;
в) в т. 9 накрая се добавя „с окончателност
на сетълмента“;
г) в т. 12 след думата „система“ се добавя
„с окончателност на сетълмента“.
2. В ал. 2 след думите „платежна система“
се добавя „с окончателност на сетълмента“.
§ 29. В чл. 97 навсякъде след думата „система“ се добавя „с окончателност на сетълмента“.
§ 30. Създава се чл. 97а:
„Регистър на операторите на платежни
системи
Чл. 97а. (1) Българската народна банка води
регистър на операторите на платежни системи
с окончателност на сетълмента.
(2) Регистърът на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента е
публичен и съдържа:
1. номера на издадения от БНБ лиценз;
2. наименованието и единния идентификационен код на оператора;
3. наименованието и вида на оперираната
система;
4. отнемането, преустановяването на действието на издадения лиценз или прекратяването
на дейността като оператор на системата.
(3) Операторите на платежни системи с
окончателност на сетълмента не могат да започ
нат дейност преди вписването им в регистъра.
(4) Регистърът е достъпен по електронен
път и се актуализира редовно.“
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§ 31. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „система“ се добавя
„с окончателност на сетълмента“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 81“ се заменят с
„по чл. 97а“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За одиторите на оператор на платежна
система по ал. 1 се прилагат съответно чл. 23
и 24.“
§ 32. В чл. 99 след думата „система“ се добавя „с окончателност на сетълмента“.
§ 33. В чл. 100 в текста преди т. 1 след
думата „система“ се добавя „с окончателност
на сетълмента“.
§ 34. В чл. 101 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думите „платежна/та система“ се добавя „с окончателност на
сетълмента“.
2. В ал. 3 след думата „система“ се добавя
„с окончателност на сетълмента“.
§ 35. В чл. 102 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „система“ се добавя
„с окончателност на сетълмента“.
2. В ал. 2 след думите „операторът на платежна система“ се добавя „с окончателност на
сетълмента“.
§ 36. В чл. 103, ал. 2 след думата „система“
се добавя „с окончателност на сетълмента“ и
думата „сетълмент-сметките“ се заменя със
„сметките за сетълмент“.
§ 37. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „сетълмент-сметки“ се
заменя със „сметки за сетълмент“.
2. В ал. 3 думата „сетълмент-сметките“ се
заменя със „сметките за сетълмент“ и думата
„сетълмент-сметка“ се заменя със „сметка за
сетълмент“.
3. В ал. 4 думата „сетълмент-сметки“ се
заменя със „сметки за сетълмент“.
4. В ал. 5 изречение първо думата „сетълмент-сметката“ се заменя със „сметката за
сетълмент“.
§ 38. В чл. 106, т. 1 думата „сетълментсметки“ се заменя със „сметки за сетълмент“.
§ 39. В чл. 109, ал. 1, изречение първо думата „сетълмент-сметка“ се заменя със „сметка
за сетълмент“.
§ 40. В чл. 110, ал. 1 думата „сетълмент-сметките“ се заменя със „сметките за сетълмент“.
§ 41. В чл. 112 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. дружествата за електронни пари.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За издаване на лицензи и разрешения,
които произтичат от упражняването на платежния надзор, лицата – обект на платежен надзор,
заплащат на БНБ такси по ред и в размери,
определени от Управителния съвет на БНБ.“
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3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 42. В чл. 115, ал. 1 след думата „институции“
се добавя „и дружества за електронни пари“.
§ 43. В чл. 116, ал. 2, изречение първо
накрая се поставя запетая и се добавя „или
съдружници“.
§ 44. В чл. 117, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2, буква „в“ след думите „платежна институция“ се добавя „или дружество за
електронни пари“ и след думите „платежната
институция“ се добавя „или дружеството за
електронни пари“.
2. В т. 4 след думите „ликвидаторите на
платежна институция“ се добавя „или дружество
за електронни пари“ и след думите „контрол
върху платежна институция“ се добавя „или
дружество за електронни пари“.
3. В т. 5 след думите „отчети на платежна
институция“ се добавя „или дружество за електронни пари“ и накрая се добавя „или дружество
за електронни пари“.
4. В т. 7 след думите „несъстоятелност на
платежна институция“ се добавя „или дружество
за електронни пари“ и след думите „контрола
над платежна институция“ се добавя „или дружество за електронни пари“.
5. В т. 8 след думите „отчетите на платежни институции“ се добавя „или дружества за
електронни пари“ и накрая се добавя „или
дружества за електронни пари“.
§ 45. В чл. 118, ал. 1 след думата „институции“
се добавя „и дружества за електронни пари“.
§ 46. В чл. 122 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „ползвател на платежни услуги“ се добавя „или държател на
електронни пари“, след думата „закон“ съюзът
„или“ се заличава и се поставя запетая и след
думите „по прилагането му“ се добавя „или на
Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно презграничните плащания в рамките
на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 2560/2001 (ОВ, L 266/11 от 9 октомври
2009 г.)“.
2. В ал. 3 след думата „услуги“ се добавя
„или държател на електронни пари“.
§ 47. В чл. 123 се правят следните допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и дружества за електронни пари“.
2. След думите „платежните институции“ се
добавя „и дружествата за електронни пари“.
§ 48. В чл. 124 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думата „услуги“ се добавя
„или извършването на дейност по издаване на
електронни пари“.
2. Алинея 2 се отменя.
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§ 49. В чл. 125 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и дружествата за електронни пари“.
2. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „платежна институция“ се добавя „или дружество за
електронни пари“;
б) в т. 1 след думата „институция“ се добавя
„или дружеството за електронни пари“ и думата
„извърши“ се заменя с „извършат“;
в) в т. 2 след думата „институция“ се добавя
„или дружеството за електронни пари“, а думите
„нея“ и „є“ се заменят съответно с „тях“ и „им“;
г) в т. 3 след думата „институция“ се добавя
„или дружеството за електронни пари“, думата
„є“ се заменя с „им“ и думата „извършва“ се
заменя с „извършват“;
д) в т. 4 след думата „институция“ се добавя
„или дружеството за електронни пари“;
е) в т. 5 накрая се добавя „или дружеството
за електронни пари“.
3. В ал. 2 след думите „прилагането на“ се
добавя „допълнителни“.
4. В ал. 3 след думите „прилагането на“ се
добавя „допълнителни“.
§ 50. В чл. 126 т. 8 се изменя така:
„8. застрашаване или засягане на сигурност
та и финансовата стабилност на финансова
институция или дружество за електронни пари,
включително поради извършвана от тях друга
търговска дейност, несвързана с предоставянето
на платежни услуги, съответно с издаването на
електронни пари.“
§ 51. В чл. 127 се създава ал. 4:
„(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и за дружествата за електронни пари.“
§ 52. В чл. 128, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и между издатели на
електронни пари и техни клиенти във връзка
с прилагането на този закон, на подзаконовите
актове по прилагането му и на Регламент (ЕО)
№ 924/2009 г. на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001“.
§ 53. В чл. 134, ал. 2 думите „пълния числен
състав на комисията“ се заменят със „състава,
който разглежда помирителното производство“.
§ 54. В чл. 137, ал. 1 думите „по чл. 12, 14,
15, 97, 100 и 101“ се заменят с „по чл. 12, 14,
15, 77, 97, 100 и 101“.
§ 55. В чл. 138 се създава ал. 8:
„(8) Който извършва дейност като дружество
за електронни пари без лиценз, ако деянието
не съставлява престъпление, или извършва
без разрешение друга дейност, за която този
закон изисква разрешение, се наказва с глоба
в размер до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 40 000 лв. Ако нарушителят
е юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер до 40 000 лв., а при повторно
нарушение – от 40 000 до 80 000 лв.“
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§ 56. Член 139 се изменя така:
„Имуществени санкции при нарушение на
Регламент (ЕО) № 1781/2006 и на Регламент
(ЕО) № 924/2009
Чл. 139. При нарушения на Регламент (ЕО)
№ 1781/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични
преводи, и на Регламент (ЕО) № 924/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 2560/2001 г. на доставчика
на платежни услуги се налага имуществена
санкция в размер до 8000 лв., а при повторно
нарушение – от 8000 до 15 000 лв.“
§ 57. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 8 се изменя така:
„8. „Институция“ е участваща в система с
окончателност на сетълмента и отговорна за
изпълнение на финансовите задължения, произтичащи от нареждания за превод в рамките
на системата:
а) банка по смисъла на чл. 2, ал. 5 от Закона
за кредитните институции, кредитна институция
по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Директива
2006/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена), включително
институциите, изброени в чл. 2 от директивата;
б) инвестиционен посредник съгласно Закона
за пазарите на финансови инструменти и чл. 4,
параграф 1, т. 1 от Директива 2004/39/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21
април 2004 г. относно пазарите на финансови
инструменти, с изключение на институциите,
изброени в чл. 2, параграф 1 от директивата.“;
б) точка 12 се изменя така:
„12. „Нареждане за превод“ е всяко нареждане на участник в система с окончателност
на сетълмента да предостави на разположение
на получателя парична сума чрез записване по
сметките на кредитна институция, централна
банка, централен съконтрагент или агент по
сетълмента или всяко друго нареждане, водещо
до поемане или изпълнение на задължение за
плащане съгласно правилата на системата, както
и нареждане на участник да прехвърли правото
на собственост или лихвата върху ценна книга
или ценни книжа чрез записване в регистър
или по друг начин.“;
в) точка 14 се изменя така:
„14. „Непряк участник“ е институция, централен съконтрагент, агент по сетълмента,
клирингова къща или системен оператор,
които се намират в договорни отношения с
участник в система с окончателност на сетълмента, изпълняваща нареждания за превод,
които позволяват на непреките участници да
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подават нареждания за превод чрез системата,
при условие че непрекият участник е известен
на системния оператор.“;
г) създават се т. 15а и 15б:
„15а. „Оперативно съвместими системи“ са
две или повече системи с окончателност на
сетълмента, чиито системни оператори са сключили помежду си споразумение, предвиждащо
изпълнение на нареждания за превод между
различните системи.
15б. „Оператор на платежна система“ е
системен оператор, който носи юридическа
отговорност за функционирането на платежна
система.“;
д) в т. 17 думите „пари в наличност“ се
заменят със „средства“;
е) създава се т. 29а:
„29а. „Системен оператор“ е субект или
субекти, които носят юридическа отговорност
за функционирането на дадена система.“;
ж) създава се нова т. 34:
„34. „Ценни книжа“ са финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите
на финансови инструменти.“;
з) досегашната т. 34 става т. 35 и в нея
думата „системата“ се заменя със „система с
окончателност на сетълмента“.
2. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2007/64/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г.
относно платежните услуги във вътрешния
пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО,
2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за
отмяна на Директива 95/7/ЕО (ОВ, L 319/1
от 5 декември 2007 г.);
2. Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно
окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни
книжа и на Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.
за изменение на Директива 98/26/ЕО относно
окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни
книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно
финансовите обезпечения по отношение на
свързаните системи и вземанията по кредити
(ОВ, L 146/37 от 10 юни 2009 г.);
3. Директива 2009/110/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно предприемането, упражняването и
пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение
на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за
отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ, L 267/7
от 10 октомври 2009 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 58. Платежни системи с окончателност на
сетълмента, за които е уведомена Европейската
комисия преди влизането в сила на този закон,
продължават да се смятат за такива системи.
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§ 59. Нареждания за превод, въведени в
система с окончателност на сетълмента преди
влизане в сила на този закон, сетълментът по
които се изпълнява след този момент, продължават да се смятат за нареждания за превод
по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби.
§ 60. Управителният съвет на БНБ приема
наредба по прилагането на глава пета в тримесечен срок от обнародването на този закон
в „Държавен вестник“.
§ 61. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и
153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от
2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г. и
бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г.
и бр. 24, 42 и 44 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 7:
„(7) Българската народна банка регулира и
осъществява надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на платежните
институции и на дружествата за електронни
пари в страната.“
2. В чл. 16:
а) точка 15 се изменя така:
„15. издава, отказва издаване и отнема
лицензи на банки, на оператори на платежни
системи, на платежни институции и на дружества за електронни пари при условия и по ред,
определени със закон;“
б) в т. 16 думите „и дружества за електронни
пари“ се заличават;
в) създава се т. 17:
„17. разглежда и решава други въпроси от
дейността на банката.“
3. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) Надзорът върху операторите на платежни
системи, върху платежните институции и дружествата за електронни пари се осъществява от
подуправителя, ръководещ управление „Банково“, по ред, определен в закон и в нормативните
актове по прилагането му. При упражняване
на надзорните си правомощия той прилага
самостоятелно и независимо предвидените в
закон мерки за въздействие и санкции.“
§ 62. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г. и бр. 94
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думата „банка“ се добавя
„(кредитна институция)“;
б) в ал. 2 се създава нова т. 13:
„13. издаване на електронни пари;“
в) досегашните т. 13, 14, 15 и 16 стават съответно т. 14, 15, 16 и 17;
г) алинея 6 се отменя.
3. В чл. 3, ал. 1 т. 1 се изменя така:
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„1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 – 13;“.
4. Глава пета „Особени правила за дружество
за електронни пари“ с чл. 48, 49 и 50 се отменя.
5. В чл. 69 думите „и дружествата за електронни пари“ се заличават.
§ 63. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от
2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25,
52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г.,
бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава седма, в наименованието на
раздел IV думите „ценни книжа“ се заменят с
„финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти“.
2. В чл. 109а:
а) в ал. 1 думите „ценни книжа“ се заменят с
„финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Правилата на глава пета „а“ от Закона
за платежните услуги и платежните системи се
прилагат съответно към системите за сетълмент
на сделките по ал. 1.“
3. Членове 109б и 109в се отменят.
§ 64. В Закона за държавния дълг (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г.,
бр. 52 от 2007 г. и бр. 23 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. изгражда и организира система за регистриране на емисиите на държавни ценни
книжа и обслужване на търговията с тях и
води регистри на участниците в системата,
които могат да бъдат първични дилъри, поддепозитари на държавни ценни книжа и други
лица, одобрени от министъра на финансите и
от управителя на Българската народна банка
по реда на наредбата по чл. 36, ал. 1, и създава
условия за развитието на вторичния пазар;“
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Българската народна банка води индивидуални сметки, отчитащи притежаваните от
всеки участник държавни ценни книжа, както
и общи сметки за притежаваните от клиенти
на участниците държавни ценни книжа. Българската народна банка издава по искане на
участниците извлечение от регистрите, което
отразява размера и движението на притежаваните от тях и общо от техни клиенти държавни
ценни книжа.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
„(3) Поддепозитари на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, могат да
бъдат само банки и клонове на чуждестранни
банки, действащи на територията на Република
България, чийто лиценз включва дейностите по
чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните
институции.“;
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г) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Поддепозитарите на държавни ценни книжа водят системи за регистрация на
държавните ценни книжа, притежавани от
клиенти на поддепозитарите и от клиенти на
участници в системата по ал. 1, т. 2, които не
са поддепозитари, както и индивидуални сметки, отчитащи притежаваните държавни ценни
книжа от тези клиенти.
(5) За удостоверяване на притежаваните
държавни ценни книжа поддепозитарите на
държавни ценни книжа издават поименни
сертификати на физически лица, а при поис
кване – извлечение от водените по ал. 4 сметки
на юридически лица.“
2. В чл. 35а думите „на чл. 83 и“ се заличават и думите „шеста, раздел II“ се заменят
с „пета „а“.
3. В чл. 36, ал. 3 думите „по чл. 35, ал. 2“
се заменят с „по чл. 35, ал. 3“.
§ 65. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 34, 37, 80 и 86
от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109
от 2008 г. и бр. 35, 87 и 93 от 2009 г.) в § 1,
т. 9 от допълнителната разпоредба след думата
„преводи“ се добавя „на хартиен носител“.
§ 66. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69
от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г. и бр. 88
от 2010 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 1 думата „къщи“ се
заменя с „институции“.
§ 67. В Закона за договорите за финансово
обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думата „собственост“ се добавя „или всички права“;
б) в ал. 2 в изречение първо след думата
„собственост“ се добавя „или всички права
върху финансовото обезпечение“;
в) в ал. 3 в изречение първо след думата
„собственост“ се добавя „или всички права“ и
изречение второ се заличава;
г) в ал. 4 думата „правото“ се заменя с
„пълното или ограничено право“ и след думата
„собственост“ се добавя „или всички права“;
д) алинея 5 се отменя.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 думата „многостранните“ се заменя
с „международните“;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. кредитна институция съгласно чл. 2, ал. 5
от Закона за кредитните институции, кредитна институция съгласно чл. 4, параграф 1 от
Директива 2006/48/ЕО на Европейския пар-
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ламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно
предприемането и осъществяването на дейност
от кредитните институции, включително институциите, изброени в чл. 2 от директивата;“
вв) в т. 5 накрая се добавя „съгласно Закона за кредитните институции и финансова
институция по смисъла на чл. 4, параграф 5 от
Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно
предприемането и осъществяването на дейност
от кредитните институции“;
гг) в т. 6 накрая се добавя „съгласно Кодекса за застраховането, съгласно чл. 1, буква
„а“ от Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18
юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, свързани с прякото застраховане,
различно от животозастраховането и за изменение на директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО
(Трета директива за застраховането, различно
от животозастраховане), и съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Директива 2002/83/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 5
ноември 2002 г. относно животозастраховането“;
дд) в т. 7 накрая се добавя „съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и
чл. 4, параграф 1, т. 1 от Директива 2004/39/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви
85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/
ЕИО на Съвета“;
ее) в т. 17 след думите „едноличния търговец“ се добавя „или дружество, което не е
юридическо лице“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „може да бъде и лице“
се добавя „от държава членка“.
3. В чл. 4:
а) в ал. 1 след думата „вземания“ се поставя
запетая и думите „и финансови инструменти“ се
заменят с „финансови инструменти и вземания
по кредити“;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) Вземания по кредити по смисъла на
ал. 1 са парични вземания, произтичащи от
договор, по силата на който кредитна институция отпуска кредит под формата на заем.“;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. В чл. 5, ал. 2, изречение първо думата
„постъпят“ се заменя с „бъдат заверени“, след
думите „посочената сметка“ се добавя „в банка“ и след думите „по съответната сметка“ се
добавя „съгласно чл. 6, ал. 3“.
5. Член 6 се изменя така:
„Доказване
Чл. 6. (1) Договорът за финансово обезпечение се доказва в писмена форма.
(2) Предоставянето на финансовото обезпечение се доказва в писмена форма, която
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позволява идентифицирането на финансовото
обезпечение, за което се отнася. За тази цел е
достатъчно да се докаже, че:
1. безналичните ценни книжа са заверени
по съответната сметка, съответно залогът е
отбелязан по сметката;
2. паричните вземания са заверени по посочената сметка в банка, съответно залогът е
отбелязан по сметката.
(3) Съответна сметка е регистърът или
сметката в Централния депозитар, във водената от Българската народна банка система за
регистриране на емисиите на държавни ценни
книжа и обслужване на търговията с тях или
в поддепозитарите на държавни ценни книжа,
в които се извършват записвания, чрез които
финансово обезпечение под формата на безналични ценни книжа се предоставя на обезпеченото лице. Регистърът или сметката може
да се води и от обезпеченото лице.
(4) Включването на вземане по кредит в
списък, предоставен на обезпеченото лице в
писмена форма, е достатъчно за индивидуализиране на вземането по кредит и за доказване
на факта на предоставянето му като финансово
обезпечение между страните, пред длъжника и
спрямо трети лица. Предоставянето на вземане
по кредит като финансово обезпечение има
действие спрямо длъжника и третите лица след
съобщаването му на длъжника.
(5) Длъжниците по вземане по кредит могат
да се откажат в писмена форма от:
1. правата си на прихващане спрямо кредиторите по вземане по кредит и спрямо лица, на
които кредиторите са прехвърлили, заложили
или по друг начин са предоставили вземането
по кредит като обезпечение;
2. правата си, произтичащи от правилата
за банкова тайна, прилагането на които би
попречило или ограничило възможността на
кредитора по вземането по кредит да предостави информация за вземането по кредит или за
длъжника за целите на използването на вземането по кредит като финансово обезпечение.“
6. В чл. 8 се създава ал. 8:
„(8) Правото на ползване при договор за
залог не се прилага по отношение на вземания по кредити, предоставени като финансово
обезпечение.“
7. В чл. 9, ал. 6 след думите „замести финансовото обезпечение“ съюзът „или“ се заменя
със запетая и след думата „размер“ се добавя
„или в случай на вземания по кредити, правото
да събира постъпленията от тях“.
8. В чл. 11:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. продаде или придобие вземанията по
кредити, като прихване или погаси с тяхната
стойност финансовите задължения.“;
б) в ал. 2 след думата „инструменти“ се
добавя „и на вземания по кредити“ и след думата „обезпечение“ се добавя „с предоставяне
на залог“;
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в) алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай на прекратителна процедура
спрямо обезпечителя обезпеченото лице запазва правото за реализиране на финансовото
обезпечение по реда на ал. 1 – 4.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) При неизпълнение се погасява задължението на обезпеченото лице да върне на
обезпечителя финансовото обезпечение, предоставено въз основа на прехвърлителен договор,
и обезпеченото лице се удоволетворява, като
запазва правото на собственост, включително при
прекратителни процедури спрямо обезпечителя.“;
д) алинея 7 се отменя.
9. В чл. 13 ал. 1 се отменя.
10. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 2“ се
заменят с „чл. 6, ал. 3“.
11. В допълнителната разпоредба:
а) наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“;
б) в §1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. „Международни банки за развитие“ са:
Международната банка за възстановяване и
развитие, Международната финансова корпорация, Интерамериканската банка за развитие,
Азиатската банка за развитие, Африканската
банка за развитие, Банката за развитие към
Съвета на Европа (Фондът за преобразуване на
взаимните разплащания на Съвета на Европа),
Черноморската банка за търговия и развитие,
Скандинавската инвестиционна банка, Карибската банка за развитие, Европейската банка за
възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен
фонд, Международната агенция за застраховане и инвестиции, Международният финансов
инструмент за имунизации, Ислямската банка
за развитие, Американската инвестиционна
корпорация, Централноамериканската банка
за икономическа интеграция.“;
бб) точки 2 и 3 се отменят;
вв) точка 5 се изменя така:
„5. „Неизпълнение“ е неизпълнение на финансово задължение или друго подобно събитие,
уговорено между страните, при настъпването
на което по силата на договор за финансово
обезпечение или по силата на закон обезпеченият има право да реализира или да придобие
финансовото обезпечение или влиза в сила
клауза за нетиране.“;
гг) създава се т. 6:
„6. „Писмената форма“ включва и записване
чрез електронни средства или на друг дълготраен носител.“;
в) създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения и на Директива 2009/44/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/
ЕО относно окончателността на сетълмента в
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платежните системи и в системите за сетълмент
на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО
относно финансовите обезпечения по отношение
на свързаните системи и вземанията по кредити
(ОВ, L 146/37 от 10 юни 2009 г.).“
§ 68. В Закона за гарантиране на влоговете
в банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм.,
бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г.,
бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31
и 39 от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67
и 98 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) в чл. 4,
ал. 1 числото „100 000“ се заменя със „196 000“.
§ 69. Законът влиза в сила от 30 юни 2011 г.
с изключение на:
1. параграфи 1 – 16, § 41 – 56 и § 62 и 66,
които влизат в сила от 30 април 2011 г.;
2. параграфи 60 и 68, които влизат в сила
от 31 декември 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10791

УКАЗ № 346
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 развитието на академичния състав в
Република България, приет от ХLI Народно
събрание на 17 декември 2010 г.
Издаден в София на 22 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
развитието на академичния състав в Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 81 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 думите „чрез въвеждане
на единни държавни изисквания и национален
контрол за тяхното спазване“ се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 2, т. 1 думите „(научнообразователна)“ се заменят с „(образователна
и научна)“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „училище и научната“ се заменят с „училище или
научната“, а думите „на Министерството на
образованието, младежта и науката и НАОА“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „според изискванията“
се заменят със „съгласно условията и реда,
определени в този закон, и реда, определен в
правилника“.
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§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Оценяването на дисертационен
труд и на кандидатите за академични длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се
извършва от научно жури. За всяка конкретна
процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния,
съответно научния съвет.
(2) Ректорът, съответно ръководителят на
научната организация определя със заповед
състава на научното жури, утвърден по реда
на ал. 1.
(3) За членове на научното жури се избират
български граждани – хабилитирани лица и/
или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в
съответното направление и специалност. При
интердисциплинарност на обявения конкурс
или тема на дисертационния труд най-малко
един член на журито трябва да бъде от друга
научна област, към която обявеният конкурс
или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени
групи – на външни и на вътрешни членове за
съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя
и един резервен член.
(4) За членове на научното жури по ал. 1 не
могат да бъдат избирани лица, които са свързани
лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби с кандидат за придобиване на научна
степен или заемане на академична длъжност,
както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективното изпълнение на работата им като
членове на журито.
(5) На своето първо заседание научното жури
по ал. 1 избира един от членовете си за председател и определя от състава си рецензенти.
(6) Решенията на журито се приемат с явно
гласуване и обикновено мнозинство.
(7) Не могат да се провеждат заседания на
журито в намален състав.“
§ 5. В наименованието на глава втора думите
„научни степени „доктор“ и „доктор на науките“
се заменят с „образователната и научна степен
„доктор“ и научната степен „доктор на науките“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Научните степени „доктор“
и „доктор на науките“ се заменят с „Образователната и научна степен „доктор“ и научната
степен „доктор на науките“ и след думите „обучение в“ се добавя „образователна и “.
2. В ал. 2 думите „Научните степени „доктор“
и „доктор на науките“ се заменят с „Образователната и научна степен „доктор“ и научната
степен „доктор на науките“.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от лице с образователноквалификационна степен „магистър“.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ лицето по ал. 1 трябва
да защити дисертационен труд при условията
и по реда на този закон.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва
да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос
в науката. Дисертационният труд трябва да
показва, че кандидатът притежава задълбочени
теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни
изследвания.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 8. В чл. 9, изречение първо думата „хабилитирани“ и думите „определени от Националната
листа“ се заличават, а думата „половината“ се
заменя с „трима“.
§ 9. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Рецензиите и становищата се изготвят в
срок до три месеца от определянето на журито
и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията на интернет страницата на висшето
училище или на научната организация.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 думата „Научната“ се заменя с
„Образователната и научна“.
§ 11. Създава се нов чл. 12:
„Чл. 12. (1) Научната степен „доктор на
науките“ се придобива от лице с образователна
и научна степен „доктор“.
(2) За придобиване на научната степен
„доктор на науките“ лицето по ал. 1 трябва да
защити дисертационен труд при условията и
по реда на този закон.
(3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да
съдържа теоретични обобщения и решения на
големи научни или научноприложни проблеми,
които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален
принос в науката.
(4) Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя
самостоятелно и не може да повтаря буквално
темата и значителна част от съдържанието на
представения за придобиване на образователна
и научна степен „доктор“.
(5) Дисертационният труд и авторефератът
се предлагат от кандидата за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт.“
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„труд“ се добавя „за придобиване на научната
степен „доктор на науките“, думите „избрани от
Националната листа при условията и по реда на
чл. 9“ се заличават, а в изречение второ думата
„Четирима“ се заменя с „Най-малко четирима
от членовете на научното жури“.
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2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири
положителни оценки, като всеки член от журито
публично обявява своята оценка.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 13. В чл. 14, ал. 1 думите „Научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ се заменят
с „Образователната и научна степен „доктор“ и
научната степен „доктор на науките“ и думите
„съгласно установения ред“ се заменят с „по
единен образец, утвърден от министъра на
образованието, младежта и науката“.
§ 14. В глава втора се създава чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) При равни други условия
лицата, придобили научна степен „доктор на
науките“, ползват предимство при заемане на
академичните длъжности по този закон.
(2) За образователна и научна степен
„доктор“ или за научна степен „доктор на
науките“, свързана с изпълняваната работа,
на лицата се изплаща допълнително месечно
възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.“
§ 15. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Условия и ред за заемане на
академични длъжности“.
§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „С
правилниците на висшите училища и научните организации могат да бъдат определени и
допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“,
отразяващи спецификата на отделните професионални направления.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Академична длъжност се заема по трудово правоотношение.“
3. В ал. 4 думата „творчески“ се заменя с
„художественотворчески“.
§ 17. В наименованието на раздел ІІ от глава
трета думата „Заемане“ се заменя с „Условия
и ред за заемане“ .
§ 18. В чл. 17 думите „могат да“ се заличават.
§ 19. В чл. 18, ал. 1 думата „научна“ се
заменя с „образователна и научна“.
§ 20. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Изречение първо се изменя така: „Конкурсът се провежда от петчленно научно жури.“
2. В изречение второ думата „Двама“ се
заменя с „Най-малко двама“ и думите „и са
включени в Националната листа по чл. 4, ал. 2“
са заличават.
§ 21. В чл. 21, ал. 2 думата „избиране“ се
заменя с „определяне“ и накрая се добавя „като
на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа“.
§ 22. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „в срок до 14
дни след заседанието на факултетния, съответно
на научния съвет.“
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Избраните кандидати се назначават от
ръководителя на висшето училище или научната
организация до един месец от съобщението за
избирането им.“
§ 23. В наименованието на раздел ІІІ от глава
трета думата „Заемане“ се заменя с „Условия
и ред за заемане“.
§ 24. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят
на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна
степен „доктор“;
2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност
„асистент“, „главен асистент“, или
б) да са били преподаватели, включително
хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше
училище или научна организация, или
в) да са упражнявали художественотворческа
дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и
да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства
за съответни на тях художественотворчески
постижения в областта на изкуствата, които
да не повтарят представените за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“ и
за придобиването на научната степен „доктор
на науките“.“
§ 25. В чл. 25, изречение първо след думите „провежда от“ се добавя „седемчленно“, а
думите „което включва хабилитирани лица от
Националната листа по чл. 4, ал. 2 и се състои
от председател и шестима членове“ се заличават.
§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Научното жури оценява кандидатите за
заемане на академичната длъжност „доцент“
според изпълнението на условията по чл. 24,
ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При равни условия по чл. 24, ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка,
получена от оценяването на тези от следните
допълнителни показатели, които са приложими
за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни курсове; нововъведения
в методите на преподаване, осигуряване на
занимания в практическа среда извън висшето
училище или научната организация;
б) публикувани учебни материали – ръководства, сборници и други, разработени от
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кандидата, или съавторство в издаден учебник
или публикуван електронен учебник;
в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и
докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти;
2. свързани с научноизследователската
дейност:
а) участие в научноизследователски проекти;
участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна
творческа и/или професионална организация
в съответната научна област;
б) научни и научно-приложни разработки;
в) приложени в практиката резултати от
научни изследвания; изобретения и рационализации;
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни
издания;
3. свързани с художественотворческата
дейност:
а) участие в проекти; членство в творческа
организация; художественотворчески изяви,
включително творчески изяви на международно
признат форум;
б) създаване на произведения на изкуството
с международно признание.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) При научните специалности в областта
на изкуствата вместо научноизследователската
дейност може да се оценява художественотворческата дейност.“
§ 27. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Журито класира кандидатите
с явно гласуване и ги предлага за избор от
факултетния/научния съвет. Предложението
до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в
7-дневен срок.
(2) Факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на „доцент“ по
предложение на научното жури. Изборът се
провежда при условия и по ред, определени с
правилника на висшето училище или научната
организация, не по-късно от един месец след
получаване на предложението.“
§ 28. В наименованието на раздел ІV от глава
трета думата „Заемане“ се заменя с „Условия
и ред за заемане“.
§ 29. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Кандидатите за заемане на
академичната длъжност „професор“ трябва да
отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователната и научна
степен „доктор“;
2. да са заемали академичната длъжност
„доцент“ в същото или в друго висше училище
или научна организация не по-малко от две
академични години или не по-малко от пет
години:
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а) да са били преподаватели, включително
хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше
училище или научна организация, или
б) да са упражнявали художественотворческа
дейност, или
в) да са били специалисти от практиката и
да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства
за съответни на тях художественотворчески
постижения в областта на изкуствата, които
да не повтарят представените за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“,
на научната степен „доктор на науките“ и за
заемане на академичната длъжност „доцент“;
4. да са представили други оригинални
научноизследователски трудове, публикации,
изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески
постижения, които се оценяват по съвкупност.
(2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност „доцент“, те трябва да
представят още един публикуван монографичен
труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на
тях доказателства за художественотворчески
постижения в областта на изкуствата, които
да не повтарят представените за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“
и научната степен „доктор на науките“.
(3) Академичната длъжност „професор“ се
заема въз основа на конкурс и избор.
(4) Конкурс за заемането на академичната
длъжност „професор“ се открива, ако може
да се осигури съответната преподавателска
или изследователска натовареност съгласно
правилника на висшето училище или научната
организация.“
§ 30. В глава трета, раздел ІV се създава
чл. 29а:
„Чл. 29а. Научното жури е в състав от седем членове – най-малко четирима от тях са
професори и най-малко трима са външни лица.
Изготвят се три рецензии и четири становища.“
§ 31. В глава трета, раздел ІV се създава
чл. 29б:
„Чл. 29б. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност
„професор“ според изпълнението на условията
по чл. 29.
(2) При равни условия по чл. 29 научното
жури взема предвид и общата оценка, получена
от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за
съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – споделяне на опита в преподаването и
курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа
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среда извън съответното висше училище или
научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността
на чужд език;
б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от кандидата
лекционни курсове;
в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени
на преподавателски позиции във висше училище
или научна организация;
2. свързани с научноизследователската
дейност:
а) ръководство на научноизследователски
проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/
или професионална организация в съответната
научна област; участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление
в науката; създадена научна школа; изнасяне
на лекции в чуждестранни университети;
б) приложени в практиката резултати от
научни изследвания; изобретения и рационализации;
в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни
издания;
3. свързани с художественотворческата
дейност:
а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции
в чуждестранни университети; художественотворчески изяви, включително творчески изяви
на международно признати форуми;
б) създаване на произведения на изкуството
с международно признание.
(3) При научните специалности в областта
на изкуствата научноизследователската дейност
може да се замести с художественотворческа
дейност.“
§ 32. В глава трета, раздел ІV се създава
чл. 29в:
„Чл. 29в. За неуредените въпроси относно
реда за заемане на академичната длъжност
„професор“ се прилагат съответно разпоредбите
на раздел ІІІ.“
§ 33. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Министърът на образованието, младежта
и науката осъществява контрол върху откритите
и неприключили процедури за придобиване на
научна степен, както и за заемане на академични длъжности.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Контролът се осъществява чрез проверки по собствена инициатива или по сигнал
на заинтересована страна.“
§ 34. В чл. 31, ал. 6 думите „да подаде жалба
по чл. 33, ал. 3 или“ се заличават.
§ 35. Член 32 се изменя така:
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„Чл. 32. (1) Всички актове на органите на
висшето училище или на научната организация
във връзка с придобиването на научна степен
или за заемането на академичните длъжности по
този закон могат да се обжалват пред съда по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването на актовете по ал. 1 не
спира изпълнението им.“
§ 36. Член 33 се отменя.
§ 37. Член 34 се отменя.
§ 38. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 2:
„2. което в качеството си на член на жури или
на факултетен/научен съвет е дало становище
в резултат на извършено от него престъпление,
установено с влязла в сила присъда.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 39. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 3, 4, 5 и 6:
„3. „частен интерес“ е всеки интерес, който
води до облага от материален или нематериален
характер за член на жури или за свързани с него
лица, включително всяко поето задължение;
4. „облага“ е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове
или акции, както и предоставяне, прехвърляне
или отказ от права, получаване на привилегия
или почести, получаване на стоки или услуги
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните,
помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа,
длъжност (включително академична длъжност),
дар, награда или обещание за избягване на
загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие;
5. „свързани лица“ са съпрузите или лицата,
които се намират във фактическо съжителство,
роднините по права линия, по съребрена линия – до втора степен включително, и роднините
по сватовство – до втора степен включително,
както и физически и юридически лица, с които
лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност
и обективност;
6. „първично звено“ е катедра във факултет на висше училище или съответна на нея
структура в научна организация.“
§ 40. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Всички права“ се
добавя „на лицата“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Трудовите правоотношения на лицата
по ал. 2, които към влизането в сила на този
закон заемат научно-преподавателска или научна длъжност и притежават научна степен,
получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват
на следните академични длъжности:
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1. за „асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“, съответно „научен сътрудник“
I, II и III степен – на академичната длъжност
„главен асистент“;
2. за „доцент“, съответно „старши научен
сътрудник II степен“ – на академичната длъжност „доцент“;
3. за „професор“, съответно „старши научен
сътрудник I степен“ – на академичната длъжност „професор“.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Трудовите правоотношения на лицата
по ал. 2, които към влизането в сила на този
закон заемат научно-преподавателска или
научна длъжност, но не притежават научна
степен, получена съгласно отменения Закон
за научните степени и научните звания, се
запазват на следните академични длъжности:
1. за „асистент“, съответно „научен сътрудник“ III степен – на академичната длъжност
„асистент“;
2. за „старши асистент“ и „главен асистент“,
съответно „научен сътрудник“ II и I степен – на
академичната длъжност „главен асистент“;
3. за „доцент“, съответно „старши научен
сътрудник II степен“ – на академичната длъжност „доцент“;
4. за „професор“, съответно „старши научен
сътрудник I степен“ – на академичната длъжност „професор“.
(5) Лицата по ал. 4, т. 2 се преназначават
на академичната длъжност „асистент“, ако в
срок до 4 години от влизането в сила на този
закон не придобият образователна и научна
степен „доктор“.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 41. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби навсякъде думите „научна степен
„доктор“ се заменят с „образователна и научна
степен „доктор“.
§ 42. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 7:
„§ 7. Лицата, придобили научна степен
„доктор на науките“ при условията и по реда
на отменения Закон за научните степени и
научните звания, запазват всички права, произтичащи от придобитата научна степен, и
могат да заемат академичните длъжности по
този закон и без да притежават образователна
и научна степен „доктор“.“
§ 43. В § 8 ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„(1) Закрива се Висшата атестационна комисия на 31 март 2011 г. Специализираните
научни съвети продължават дейността си до
28 февруари 2011 г., като за този срок се удължават изтеклите им мандати.“
§ 44. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби изречения второ и трето
се заличават.
§ 45. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9а:
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„§ 9а. (1) Откритите до влизането в сила
на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането
в сила на този закон процедури за заемане
на академичната длъжност „асистент“, в които участват кандидати с образователната
и научна степен „доктор“, се довършват по
досегашния ред.
(2) Когато в процедурите по ал. 1 не участват
кандидати с образователната и научна степен
„доктор“, те могат да бъдат прекратени след
решение на Академичния съвет.
(3) Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1
и неприключили до влизането в сила на този
закон процедури за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“, в случаите когато
в тях не участват кандидати с образователната
и научна степен „доктор“, се прекратяват.
(4) Конкурсите за доцент, старши научен
сътрудник II степен, професор и старши научен сътрудник I степен, обявени по реда на
отменения Закон за научните степени и звания,
извън случаите по § 9, ал. 1, се довършват по
реда на този закон без публикуване на ново
обявление в „Държавен вестник“, като кандидатите допълват подадените от тях документи
съгласно изискванията на този закон.“
§ 46. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 47. В Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,
бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм.,
бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66
от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54
от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от
2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103
от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74
и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56 и 63 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23, ал. 2 т. 4 се отменя.
2. В чл. 54:
а) в ал. 1 след думите „чл. 48, ал. 1“ се добавя „с изключение на длъжността „асистент“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Длъжността „асистент“ се заема с трудов
договор за определено време.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 58, ал. 1, т. 5 думите „научното
звание или“ се заличават.
4. В чл. 58а, ал. 3 думите „и се лишава от
звание“ се заличават.
5. В чл. 77, ал. 3 думитe „едно висше училище“ се заменят с „две висши училища“.
§ 48. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
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1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г. и бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. Член 97 се изменя така:
„Неприложимост при конкурсите за заемане
на академични длъжности
Чл. 97. Този раздел не се прилага за конкурсите за заемане на академични длъжности.“
2. В чл. 328, ал. 1, т. 10 запетаята след думата
„доценти“ и думите „старши научни сътрудници
I и II степен“ се заличават.
3. В чл. 330, ал. 2, т. 2 думите „отнето научното звание или“ се заменят с „отнета“, а
думите „придобитото звание или“ се заменят
с „придобитата“.
§ 49. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от
2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и
33 от 2009 г. и бр. 15 и 32 от 2010 г.) в чл. 145,
ал. 1 запетаята след думите „научната степен“
и думите „научното звание“ се заличават.
§ 50. В Закона за Българската академия на
науките (обн., ДВ, бр. 85 от 1991 г.; изм., бр. 90
от 1993 г., бр. 123 от 1997 г. и бр. 41 от 2007 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, изречение второ след думата „учените“ се поставя запетая и думите „с
научна степен или звание от“ се заменят със
„заемащи длъжности в“.
2. В чл. 8, ал. 2 запетаята след думата
„Професорите“ и думите „старшите научни
сътрудници I степен“ се заличават.
§ 51. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88 и 98 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 94, ал. 1 думите „Закона за научните степени и научните звания“ се заменят със
„Закона за развитието на академичния състав
в Република България“.
2. В чл. 97:
а) в ал. 4 запетаята след думата „преподавателски“ се заличава, а думите „научно-преподавателски и изследователски“ се заменят с
„и академични“;
б) в ал. 5 думата „научно-преподавателски“
се заменя с „академични“.
3. В чл. 160, ал. 3 след думата „лицата“ се
поставя запетая, а думите „с научно звание „доцент“ или „старши научен сътрудник II степен“
и „професор“ или „старши научен сътрудник I
степен“ се заменят със „заемащи академичните
длъжности „доцент“ или „професор“.
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4. В чл. 291 думите „научно-преподавателски и научноизследователски“ се заменят с „и
академични“, а думите „Закона за научните
степени и научните звания“ се заменят със
„Закона за развитието на академичния състав
в Република България“.
§ 52. В Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от
2005 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и
бр. 87 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „научни звания
след“ се заменят с „назначават на академични
длъжности след“.
2. В чл. 8, ал. 6 думите „научното звание“
се заменят с „от заемане на академичната
длъжност“.
§ 53. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 28, ал. 4, изречение първо думите
„научно звание“ се заменят със „заемащи академична длъжност“.
2. В чл. 99, ал. 3 думите „и звания“ се заменят с „или заемащи академични длъжности“.
§ 54. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ,
бр. 55 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 43 и 79 от
2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 53 от 2010 г.) в
чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „е преподавател по
правни науки във висше училище или научен
сътрудник по правни науки в научен институт“
се заменят със „заема академична длъжност по
правни науки във висше училище или научна
организация“.
2. В ал. 4 запетаята след думата „представители“ се заличава, думите „преподавателите
по правни науки във висшите училища и научните сътрудници по правни науки в научните
институти“ се заменят с „и лицата, заемащи
академични длъжности по правни науки във
висшите училища или в научните организации“
и след тях се поставя запетая.
§ 55. В Закона за съсловната организация
на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г.,
бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г. и бр. 98
от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 3, т. 2 думите „и звание“ се
заличават.
2. В чл. 33, ал. 1, т. 4 запетаята след думите
„научната степен“ и думите „научното звание“
се заличават.
§ 56. В Закона за съсловната организация
на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ,
бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30,
59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от
2008 г., бр. 41 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
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1. В чл. 35, ал. 3 думите „и звание“ се заличават.
2. В чл. 37, ал. 1, т. 5 запетаята след думите
„научната степен“ и думите „научното звание“
и „съответно протокола“ се заличават.
§ 57. В Закона за съсловните организации
на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75
и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102
от 2008 г., бр. 101 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 3, т. 3 думите „и звание“ се
заличават.
2. В чл. 34, ал. 1, т. 5 запетаята след думите
„научната степен“ и думите „научното звание“
и „съответно протокола“ се заличават.
§ 58. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от
2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от
2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34,
70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113
от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99
от 2009 г. и бр. 12, 47 и 97 от 2010 г.) в чл. 57,
ал. 3 думите „са в трудово правоотношение с
висши училища или научни организации като
хабилитирани преподаватели или приравнени на
тях научни сътрудници“ се заменят със „заемат
академични длъжности във висши училища или
научни организации“.
§ 59. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет
изменя и допълва правилника по § 9, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила
на изменението и допълнението на правилника по ал. 1 висшите училища и научните
организации привеждат своите правилници в
съответствие с изискванията на този закон и
правилника за неговото прилагане.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10792

УКАЗ № 347
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името
на правителството на Република България и
министъра на местното самоуправление от име-
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то на правителството на Република Македония
относно изпълнение на ИПП Програмата за
трансгранично сътрудничество със ССI номер
2007 СВ16IРО007, приет от ХLI Народно събрание на 17 декември 2010 г.
Издаден в София на 22 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разби
рателство между министъра на регионалното
развитие и благоустройството от името на
правителството на Република България и ми
нистъра на местното самоуправление от името
на правителството на Република Македония
относно изпълнение на ИПП Програмата за
трансгранично сътрудничество със ССI номер
2007 СВ16IРО007
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името
на правителството на Република България и
министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония
относно изпълнение на ИПП Програмата за
трансгранично сътрудничество със ССI номер
2007 СВ16IРО007, подписан на 31 август 2010 г.
в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10737

УКАЗ № 348
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Конвенцията за
създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, приет от
ХLI Народно събрание на 17 декември 2010 г.
Издаден в София на 22 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за създаване
на Съвет за митническо сътрудничество и на
изменението на конвенцията
Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за създаване на Съвет за митническо съдрудничество от
15 декември 1950 г.
Чл. 2. Ратифицира изменението на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо
сътрудничество, прието от Съвета за митническо
сътрудничество в Брюксел на 30 юни 2007 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10736

УКАЗ № 349
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 Търговския закон, приет от ХLI Народно събрание
на 20 декември 2010 г.
Издаден в София на 22 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Търговския
закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25
от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от
1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104
от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21,
39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103
и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и
96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31,
39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59,
80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г.,
бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23,
32, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
§ 1. Член 179 се изменя така:
„Книга за акционерите
Чл. 179. (1) В дружеството се води книга
за акционерите, в която се записват името и
адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите
на поименните акции и се отбелязват видът,
номиналната и емисионната стойност, броят и
номерата на акциите. Това изискване се отнася
и за временните удостоверения.
(2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в
книгата за акционерите на обстоятелствата по
ал. 1 и на настъпилите в тях промени не покъсно от 7 дни от представяне на документите
съобразно изискванията на закона и устава.“
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§ 2. В чл. 185 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя
така: „В тези случаи чл. 473 не се прилага.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) В 7-дневен срок от извършване на
джирото приобретателят, съответно заложният
кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да
подаде заявление за вписване на прехвърлянето,
съответно залога в книгата за акционерите.“
§ 3. В чл. 262и се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „чл. 262л, ал. 5“ се
добавя „и чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 5“ и думите
„прилага съгласието“ се заменят с „прилагат
съгласията“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Доклад не се съставя, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите
се и в приемащите дружества са изразили
писмено съгласие за това. В този случай в
търговския регистър се представя съгласието
да не се изготвя доклад, както и съгласията по
ал. 3, ако има такива.“
§ 4. В чл. 262н се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „сътрудниците“
се заменя със „съдружниците“;
б) в т. 5 накрая се добавя „или дружеството
представя финансови отчети на всеки 6 месеца
или през по-кратки периоди от време съгласно
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, или ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите
дружества са изразили писмено съгласие счетоводният баланс да не се предоставя“.
2. В ал. 2 се създават изречения трето и
четвърто: „Материалите не се предоставят,
ако в същия срок дружеството ги публикува
на своята интернет страница и осигури пълен
достъп по електронен път до тях до окончателното произнасяне по заявлението за вписване
на преобразуването или изтичане на срока
по чл. 263б, ал. 1. Материалите могат да се
предоставят и чрез електронна поща, когато
съдружник или акционер е дал съгласие дружеството да кореспондира с него по този начин.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага, ако всички
съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили
писмено съгласие за това.“
§ 5. В чл. 263к, ал. 2, изречение второ накрая
се поставя запетая и се добавя „както и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение
на вземането чрез запор или възбрана“.
§ 6. В чл. 263т се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „и
262ж“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1,
ал. 2, т. 1, 3, 4, 8 и 9, ал. 3 и 4“.
2. В ал. 3, изречение второ след думите
„Членове 261б“ се поставя запетая и се добавя
„262и“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

3. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете
или акциите с право на глас от капитала на
преобразуващото се дружество, членове 262и
и 262л – 262н не се прилагат. В този случай
се прилага чл. 263с, независимо дали правното
положение на съдружника или акционера се
променя след вливането.
(5) При вливане, ако приемащото дружество
притежава повече от 90 на сто от дяловете или
акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, не е необходимо вземане
на решение за вливането от общото събрание на
приемащото дружество, ако в срока по чл. 262к,
ал. 2, но не по-късно от 5 дни преди датата на
общото събрание, акционери, притежаващи
поне 5 на сто от капитала, не поискат по реда
на чл. 223а, ал. 2 провеждане на събранието.
(6) При разделяне чрез придобиване, когато
капиталът на преобразуващото се дружество се
притежава само от приемащите дружества, не е
необходимо да се вземе решение за преобразуването от общото събрание на преобразуващото
се дружество.
(7) При разделяне чрез учредяване чл. 262и,
262л, 262м и чл. 262н, ал. 1, т. 5 не се прилагат,
ако акциите или дяловете в новоучредените
дружества се разпределят между съдружниците и акционерите съответно на правата им в
преобразуващото се дружество.“
§ 7. В чл. 284 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата, които не изпълнят задълженията си по чл. 179, ал. 2, се наказват с глоба от
100 до 500 лв.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Нарушенията се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, определени
от изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията, а наказателните постановления се
издават от изпълнителния директор на агенцията
или от оправомощени от него длъжностни лица.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.“
§ 8. В чл. 613а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „както и от трети
лица, които имат вземане, обезпечено със залог
или ипотека, вписани в публичен регистър преди
датата на подаване на молба за откриване на
производство по несъстоятелност.“
2. В ал. 3 думите „по правилата на глава
двадесета „Въззивно обжалване“ се заменят с
„по съответния ред“.
§ 9. В чл. 620 се създава ал. 7:
„(7) При отхвърляне на иск по чл. 645, 646
или по чл. 647, предявен от синдика, разноските
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по делото, направени от трето лице, се събират
от масата на несъстоятелността.“
§ 10. В чл. 629 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Молбата се обявява в търговския регистър, като
чл. 624 се прилага съответно.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съдът спира делото по ал. 1, ако до
датата на постановяване на решение по него
кредитор подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.“
3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 11. В чл. 637 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Не се спират дела срещу длъжника за
парични вземания, обезпечени с имущество
на трети лица.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „по искове“
се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица“.
§ 12. В чл. 639б се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Особени
случаи на продажба“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдът може да разреши на синдика да
продаде, преди да е постановено осребряване,
бързоразвалящи се движими вещи.“
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдът може да разреши на синдика да
продаде, преди да е постановено осребряване,
вещи, чиято стойност не покрива разходите по
тяхното съхранение за периода до осребряването
по общия ред, след съгласие на събранието на
кредиторите или комитета на кредиторите.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
5. Създава се ал. 4:
„(4) Друго имущество от масата на несъстоятелността може да бъде продавано по реда на
ал. 1 след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите, ако това е
необходимо за издръжката на производството
по несъстоятелност и ако след приканване
по реда на чл. 629б никой от кредиторите не
предплати разноските.“
§ 13. В чл. 641 думите „решението на Върховния касационен съд“ се заменят с „влязлото
в сила решение“.
§ 14. В чл. 700, ал. 1, т. 1 след думата „вземанията“ се добавя „включени в одобрените от
съда списъци към момента на внасяне на плана“.
§ 15. В чл. 707 се създава ал. 4:
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„(4) Ако в утвърдения от съда план за оздравяване по чл. 705 не е предвидено друго, с
решението си по ал. 1 съдът осъжда длъжника
да плати вземанията на кредиторите по чл. 688,
ал. 3, включени в допълнителния списък.“
§ 16. В чл. 708 думите „заповед по чл. 410,
ал. 1“ се заменят с „изпълнителен лист по реда
на чл. 405“.
§ 17. Член 717н се изменя така:
„Чл. 717н. При продажбата на имот, който
е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на
чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния
кредитор съобщение за насрочване на продажбата. Припадащата се на ипотекарния кредитор
сума се запазва от синдика и се предава на
кредитора, след като представи изпълнителен
лист за вземането си.“
§ 18. В чл. 722, ал. 1, т. 7 думите „произтичащи от продължаване дейността на длъжника“
се заличават.
§ 19. В чл. 729, ал. 3 накрая се добавя „който
е подал възражение по чл. 728“.
Допълнителна разпоредба
§ 20. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за
изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/
ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи
при сливания и разделяния (ОВ, L 259/14 от
2 октомври 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Притежателите, съответно заложните
кредитори, на поименни акции, които не са
вписани в книгата за акционерите към датата
на влизане в сила на този закон, са длъжни
да поискат вписване в тримесечен срок от
влизането в сила на този закон.
§ 22. Заварените висящи производства по
несъстоятелност и производствата по чл. 649
се приключват по реда на този закон.
§ 23. Започналите процедури по преобразуване на търговски дружества към датата на
влизане в сила на този закон се довършват по
досегашния ред, ако договорът за преобразуване
е сключен, съответно планът за преобразуване
е съставен, преди влизането му в сила.
§ 24. В Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30,
33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г.,
бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36,
69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 94 и 98 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 191:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Когато реализацията на имуществото
по ал. 1 не приключи в срок до 12 месеца от
налагане на мерките за обезпечаване на публичните вземания, съответно в срок до 6 месеца
от започване на принудително изпълнение за
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събиране на публичните вземания, всеки друг
кредитор има право да започне принудително
изпълнение спрямо същото имущество по
реда на Гражданския процесуален кодекс при
спазване на ал. 3 – 5.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ и „ал. 2“ се заменят съответно
с „ал. 4“ и „ал. 3“.
2. В чл. 193 се създава ал. 4:
„(4) Ако в срок до 6 месеца от откриване на
производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал
имуществото по ал. 1, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира
в производството по несъстоятелност.“
§ 25. В Закона за особените залози (обн.,
ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и
43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53,
59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 24
от 2009 г.) в чл. 35, ал. 1 думите „издаване на
заповед за незабавно изпълнение по реда на
чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс“ се
заменят с „от съдебния изпълнител предаването
на заложеното имущество по реда на чл. 521 от
Гражданския процесуален кодекс“, а изречение
второ се заличава.
§ 26. В 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. и бр. 44 от 2009 г.) в преходните
и заключителните разпоредби в § 4, ал. 1,
изречение първо думите „тригодишен срок от
влизането му в сила“ се заменят със „срок до
31 декември 2011 г.“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10827

РЕШЕНИЕ

във връзка с Коледната ваканция на Народ
ното събрание за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Коледната ваканция на Народното събрание
за 2010 г. е от 23 декември 2010 г. до 10 януари
2011 г. включително.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 декември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10850
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14

от 21 декември 2010 г.
по конституционно дело № 17 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Ток у шев, Благовест Пу нев, Пламен К иров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
при у частието на сек ретар-протоколиста
Милка Бонева разгледа в закрито заседание
на 21 декември 2010 г. конституционно дело
№ 17 от 2010 г., докладвано от съдията Владислав Славов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 5.08.2010 г. по искане на 54 народни представители от 41-ото
Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията за установяване противоконституционност на § 16 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за Националния архивен
фонд (ПЗР на ЗИЗНАФ) (обн., ДВ, бр. 59 от
31.07.2010 г.). С атакувания текст се регламентира влизането в сила на изменителния
закон от 12.06.2010 г.
В искането се твърди, че оспорената разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 5,
ал. 5 и чл. 151, ал. 2 от Конституцията. Искателите изразяват становище, че с § 16 от
ПЗР на ЗИЗНАФ се нарушават принципите
на правовата държава, на действието на правните норми по време и на конституционно
установените срокове за влизане в сила на
нормативните актове след обнародването им.
Поддържат също, че в нарушение на чл. 151,
ал. 2 от Конституцията и Решение № 22 от
1995 г. по к.д. № 25 от 1995 г. противоконституционно се цели постигане на резултат,
обезсмислящ решенията на Конституционния
съд, които са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
Тези съображения са свързани с Решение
№ 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г., с което е
обявен за противоконституционен Законът за
изменение на Закона за Националния архивен
фонд (ЗИЗНАФ) (обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г.).
С определение от 12.10.2010 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на народните представители, като е конституирал като заинтересовани
страни президента на Република България,
Народното събрание, Министерския съвет,
министъра на правосъдието, Върховния каса-
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ционен съд, Върховния административен съд,
главния прокурор на Република България,
Държавна агенция „Архиви“, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите в България
и Съюза на съдиите, на които е предоставил
възможност в 20-дневен срок да представят
писмени становища.
В посочения срок становища са представили Народното събрание, главният прокурор
на Република България, Висшият адвокатски
съвет, Съюзът на юристите в България и Съюзът на съдиите.
Народното събрание намира искането,
предмет на делото, изцяло за неоснователно.
Поддържа, че не е налице твърдяната в искането противоконституционност на § 16 и че
повторното внасяне и приемане на ЗИЗНАФ
е направено в изпълнение на конституционно задължение за уреждане на последиците,
породени от Решение № 8 от 2010 г. по к.д.
№ 2 от 2010 г., обявило за противоконституционен ЗИЗНАФ (ДВ, бр. 103 от 2009 г.) и
извършената структурна промяна в Държавна
агенция,,Архиви“ до влизането в сила на посоченото решение на Конституционния съд.
Останалите конституирани страни, изразили становища, намират искането за основателно. Главният прокурор – и по трите текста
от Конституцията (чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 5 и
чл. 151, ал. 2), посочени от народните представители. Висшият адвокатски съвет счита
за неоснователно искането само в частта му
за противоречие с чл. 151, ал. 2 от Основния
закон. Съюзът на юристите в България развива съображения за основателност по чл. 4,
ал. 1 и чл. 5, ал. 5, а Съюзът на съдиите – по
чл. 5, ал. 5 от Конституцията.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересованите страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Законът за изменение на Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 103 от 2009 г.) е
приет от Народното събрание на 18.12.2009 г.,
като двете гласувания са направени в едно
заседание. Измененията засягат устройството,
структурата и управлението на Държавна агенция „Архиви“, т. е. промените съдържат норми
с устройствен характер. Сезиран от народни
представители, Конституционният съд с Решение № 8 от 27.05.2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г.
за нарушения на законодателната процедура
(чл. 4, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 88,
ал. 1, изр. второ от Конституцията) е обявил
ЗИЗНАФ изцяло за противоконституционен.
Решението на съда е обнародвано в ДВ, бр. 43
от 08.06.2010 и е влязло в сила на 12.06.2010 г.
(чл. 151, ал. 2 от Основния закон).
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На 14.06.2010 г. група от шестима народни представители внасят законопроект вх.
№ 054-01-55 за изменение на ЗНАФ. Законопроектът, с изключение на § 16 (предмет на
делото), засягащ момента на влизане в сила
на изменението, повтаря изцяло съдържанието на изменението на ЗНАФ (ДВ, бр. 103 от
2009), обявено за противоконституционно с
посоченото решение на Конституционния съд.
Проектозаконът е приет от Народното
събрание на 21.07.2010 г. и обнародван в ДВ,
бр. 59 от 31.07.2010 г. Процесният § 16 от ПЗР
на ЗИЗНАФ регламентира влизане в сила на
изменителния закон от 12.06.2010 г.
В българското право забраната за обратно действие на законите е принцип, който
може да се изведе от понятието за правовата
държава, уредено в преамбюла и чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Този принцип е прогласен
в чл. 5, ал. 3 от Основния закон, но само за
наказателните закони. Това не означава, че
принципът е изключен за другите закони,
независимо че не фигурира изрично в конституционна норма. Той може да бъде изведен от
чл. 14, ал. 1 ЗНА по аргумент за противното,
т. е. че обратното действие на правна норма
може да бъде въведено само по изключение
и то постановено изрично. Както в практиката, така и в доктрината няма противоречиво
разбиране, че два вида гражданскоправни
норми винаги имат обратно действие: на първо място тълкувателните, защото разкриват
точното съдържание на тълкуваната норма
от момента на приемането є, и на второ
място – гражданскопроцесуалните, защото
се прилагат незабавно и спрямо всички висящи спорове. Изложеното е съответно на
практиката на Конституционния съд (така е
Решение № 9/1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г. и
др.), от която специално следва да се отбележи, че законите с устройствен характер с
оглед съдържанието им и отношенията, които регулират, могат да имат действие само
напред във времето – Решение № 8 от 1994 г.
по к.д. № 9 от 1994 г. Както бе посочено погоре, с измененията на ЗНАФ (2009 и 2010 г.)
се променят организационната структура на
Държавна агенция „Архиви“ – § 3 (чл. 18), и
правомощията на председателя на агенцията – § 1, т. 1 (чл. 13), § 9, т. 1 (чл. 27, ал. 1) и
др., т. е. като съдържание измененията засягат
норми с устройствен характер. Недопустимо е
тези норми да уреждат обществени отношения
с обратна сила и е фактически невъзможно
създаването, реорганизирането, съществуването или осъществяването на правомощия
от такава институция или неин орган на управление преди датата на обнародването на
съответния нормативен акт. Съществено е да
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се изясни, че възможността по изключение и
при изрично посочване на закон да се придаде
обратна сила означава, че той ще се приложи
по отношение на факти, които са настъпили
преди влизането му в сила, независимо дали
до този момент са били уреждани от друг
закон или новият закон ще ги въздигне в
юридически факти. Налице е обратно действие, защото новият закон се връща назад във
времето, за да признае ново правно действие
на факти (събития, обществени отношения),
станали преди неговото приемане и обнародване. Недопустимо е да се твърди и не
може да има обратно действие, независимо
от основанията за това, в случаите, когато
се обявява дата на влизане в сила на закон,
предхождаща приемането и обнародването
му, с който следва да се създадат нови юридически факти.
Последната хипотеза се отнася изцяло за
§ 16 от ПЗР на ЗИЗНАФ и очевидно не става
въпрос за обратно действие на закон, а за
противоречащо на конституционни изисквания (чл. 5, ал. 5) действие на законодателния
орган, с цел да се легализират за минало време
структурни промени, извършени в изпълнение на обявения за противоконституционен
ЗИЗНАФ (ДВ, бр. 103 от 2009 г.) с Решение
№ 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г.
Изложеното, както и принципите, заложени
в преамбюла и чл. 4, ал. 1 от Конституцията
за правовата държава, за гарантиране основите на правовия ред, за стабилност и предсказуемост на законодателството и за правна
сигурност, както и изискванията на чл. 5, ал. 5
за обнародване на нормативните актове като
условие за тяхното действие и за публичност
на правната уредба, са основание да се приеме,
че атакуваният § 16 от ЗИЗНАФ противоречи
на цитираните конституционни текстове.
Конституционният съд намира за необходимо да обсъди възник на лата колизи я
между Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2
от 2010 г. на съда и предметния по делото
закон, приет от Народното събрание във
връзка с приложението на чл. 151, ал. 2 от
Конституцията, както и с оглед посочените
основания за противоконституционност на
§ 16 от ПЗР на ЗИЗНАФ. Противоречието
възниква от обстоятелството, че и двата
акта пораждат действие от един и същи момент – 12.06.2010 г. Според разпоредбата на
чл. 151, ал. 2 от Конституцията обявеният за
противоконституционен закон не се прилага
от деня на влизането в сила на решението на
съда. С решението на Конституционния съд
се обезсилва действието на закона, обявен
за противоконституционен занапред (така е
Решение № 22 от 1995 г. по к.д. 25 от 1995 г).
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Последващото задължение за парламента,
произтичащо от чл. 22, ал. 4 от Закона за
Конституционния съд (ЗКС), има предвид
уреждане на правните последици, възникнали
от прилагането на противоконституционния
закон до влизане в сила на решението на
съда. Тази разпоредба (чл. 22, ал. 4 ЗКС) не
се отнася до правните последици от решението на съда, свързани с въздействието върху
нормативния акт. Законодателното уреждане
на засегнатите от решението обществени
отношения не е основание и не трябва да
стане по начин, който обезсмисля съдебното
решение. Всяко действие на законодателния
орган, което не е съобразено с решението на
Конституционния съд или не зачита неговите
правни последици, е нарушение на самия
Основен закон, защото засяга основните
принципи, залегнали в чл. 4, ал. 1, за правовата държава, която се управлява според
Конституцията и законите в страната.
В конкретния случай недопустимото придаване на обратна сила на закон изключва
влизането в сила и действието на решението
на Конституционния съд, което освен посоченото по-горе се явява и пряко противоречие
с чл. 151, ал. 2 от Основния закон.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен § 16 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за Националния
архивен фонд (обн., ДВ, бр. 59 от 31.07.2010 г.).
Председател: Евгени Танчев
10854

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2010 г.
за приемане на обемите, цените и методи
ките за остойностяване и за заплащане на
медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона
за здравното осигуряване съгласно приложения
№ 1, 2, 3, 4 и 5.
Чл. 2. Приема методиките за остойностяване
на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване съгласно
приложения № 6, 7, 8, 9 и 10.
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Чл. 3. Приема методиките за заплащане на дейностите в медицинската помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 11, 12 и 13.
Чл. 4. Националната здравноосигурителна каса предоставя на министъра на финансите и на
министъра на здравеопазването ежемесечно отчет за изпълнението на обема и бюджета на видовете медицинска помощ по чл. 1.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55в, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 1
Обем и цени на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ
Код

Номенклатура

Обеми

Цени
(в лв.)

I

Капитационно плащане

6 535 482

1

Лица от 0 до 18 години

1 353 529

1,26

2

Лица от 18 до 65 години

3 886 855

1,05

3

Лица над 65 години

1 295 098

1,37

ІІ

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

4

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година

686 446

8,00

5

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години

230 520

8,00

6

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години

492 895

8,00

7

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години

739 320

8,00

8

Имунизации на лица от 0 до 18 години

1 248 300

4,00

ІІІ

Дейност по програма „Майчино здравеопазване“

36 300

5,00

ІV

Дейност по диспансерно наблюдение

3 300 000

7,50

V

Профилактични прегледи на лица над 18 години

2 200 000

8,00

VІ

Имунизации на лица над 18 години

400 000

4,00

VIІ

Инцидентни посещения на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) от други здравни райони
Неблагоприятни условия

32 089

5,00

1067

5 000 000 лв.
(годишна
стойност)
9 000 000 лв.
(годишна
стойност)

VІІІ
ІX

1. Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен
достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ, включително от
дежурни кабинети съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна
каса (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. и бр. 45
и 62 от 2010 г.)
2. Капитационно заплащане по т. 1

0,11
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Приложение № 2
към чл. 1
Обеми и цени на дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ
Код

Номенклатура

Обеми

Цени
(в лв.)

І

Първични посещения

6 838 430

15,50

1

Прегледи

5 800 000

15,50

2

На задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) от 0 до 14 години
при специалист „Детски болести“ и/или с придобита профилна
специалност по „Детски болести“, насочен от общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) по повод остри състояния

741 128

15,50

3

За специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“)

180 000

15,50

4

Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

51 402

15,50

5

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение
на ЗЗОЛ

65 900

15,50

ІІ

Вторични посещения

3 478 561

4

Прегледи

2 720 003

9,00

5

На ЗЗОЛ от 0 до 14 години при специалист „Детски болести“ и/или
с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен
от ОПЛ по повод остри състояния

557 265

9,00

6

За специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

201 293

9,00

ІІІ

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 години от лекар специалист
с придобита специалност по „Детски болести“

40 009

9,00

ІV

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

443 136

8,00

V

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години от рискови групи

1 950

8,50

VІ

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ

1 228 000

8,50

VІІ

Лечебно консултативни комисии (ЛКК)

1 165 000

2,50

VІІІ

Високоспециализирани дейности

05_31

Локално обезболяване – проводна анестезия

105

7,00

06_11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

200

26,50

14_24

Лазертерапия при очни заболявания

17 785

37,30

21_22

Вземане на биопсичен материал от нос

43

12,50

21_29

Назален провокационен тест с алергени

134

24,50

21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

199

25,00

22_01

Пункция и аспирация на максиларен синус

2 322

12,20

28_0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

1 382

12,20

31_48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

916

25,00

595 743
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Обеми

Цени
(в лв.)

33_29

Бронхопровокационен тест с метахолин

17

30,00

38_50

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

17

28,00

39_96

Венозна анестезия

985

18,60

40_11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

839

13,00

41_31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

20

15,00

45_13

Диагностична горна ендоскопия

16 186

20,00

45_23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

1 044

20,00

45_24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

3 372

20,00

57_32

Уретроцистоскопия (диагностична)

5 003

18,80

57_33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

4

13,00

58_0

Уретротомия при стриктура

34

14,00

58_23

Вземане на биопсичен материал от уретра

64

13,00

60_11

Вземане на биопсичен материал от простата

354

13,00

64_11

Вземане на биопсичен материал от пенис

22

13,00

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

4 275

13,00

67_32

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

13 898

13,00

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

247

7,50

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

28 403

16,30

82_04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

1 123

38,10

83_13

Вагинотомия

17

8,00

856

15,00

1 097

13,00

13 859

13,00

2 277

16,30

270 175

21,30

17

27,00

1 610

16,50

85_0

Инцизия на гръдна жлеза

85_11

Вземане на биопсичен материал от гърда

86_3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

88_71

Трансфонтанелна ехография

88_72

Ехокардиография

88_721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

88_75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

88_77

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

43 684

16,50

88_79

Ехографско изследване на стави при деца

14 240

16,50
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Код

Номенклатура

88_98

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

12

19,00

89_01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радио
нуклидно маркирани тромбоцити

14

25,00

89_04

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

14

25,00

89_06

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

14

25,00

89_07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна
интервенция с анестезия

8 981

12,50

89_08

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

14

25,00

89_12

Назален провокационен тест с медиатори

14

27,00

89_14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

53 032

15,00

89_41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

14 345

18,80

89_50

ЕКГ Холтер мониториране

14 629

16,30

89_61

Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)

1 810

16,00

90_49

Индуциране на храчка и нейната обработка

14

12,00

93_08

Електромиография (ЕМГ)

26 820

15,00

93_13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

399

12,00

93_21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

129

12,00

93_27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

313

26,00

93_75

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

1 300

26,00

95_12

Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото

8 226

33,70

95_23

Евокирани потенциали

153

19,00

95_47

Фонетография

40

15,00

96_53

Назален лаваж и обработка

14

17,00

99_29

Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи
живота състояния

14

17,00

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

15 660

25,00

Z01_5

Кожно-алергично тестване

2 860

7,50

Z01_5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

91

9,00

IX

Физиотерапия и рехабилитация

Обеми

Цени
(в лв.)

4 802 323
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Номенклатура

7

Група І процедури

8

Група ІІ процедури

9

Група ІІІ процедури

10

Заключителни прегледи по трите групи

Обеми

Цени
(в лв.)
1 868 427
1,40
70 704

1,40

2 634 350

1,40

228 841

8,00

Приложение № 3
към чл. 1
Обеми и цени на медико-диагностичната извънболнична медицинска помощ
Код

Медико-диагностична медицинска помощ

Обеми

Цени
(в лв.)

ОБЩО

22 101 762

01

Клинична лаборатория

19 276 013

01_01

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

1 959 783

1,98

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

1 210 379

0,77

01_04

Време на кървене

82 692

1,43

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

251 302

1,43

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

26 205

1,43

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

63 244

1,43

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък,
билирубин, уробилиноген)

1 204 155

0,66

01_09

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

1 304 279

0,66

01_10

Окултни кръвоизливи

20 612

2,30

01_11

Глюкоза

1 903 209

1,43

01_12

Кръвно-захарен профил

426 669

3,85

01_13

Креатинин

595 245

1,43

01_14

Урея

227 907

1,43

01_15

Билирубин – общ

92 619

1,43

01_16

Билирубин – директен

35 485

1,43

01_17

Общ белтък

130 255

1,43

01_18

Албумин

36 238

1,43

01_19

Холестерол

2 894 560

1,43

01_20

HDL-холестерол

2 145 656

1,43

01_21

Триглицериди

2 363 816

1,43

01_22

Гликиран хемоглобин

194 251

9,24

С Т Р.
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Обеми

Цени
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01_23

Пикочна киселина

158 712

1,43

01_24

AСАТ

400 365

1,43

01_25

АЛАТ

392 166

1,43

01_26

Креатинкиназа (КК)

28 708

1,43

01_27

ГГТ

135 854

1,43

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

72 254

1,43

01_29

Алфа-амилаза

30 776

1,43

01_30

Липаза

1 907

1,54

01_31

Натрий и калий

162 468

2,86

01_34

Калций

46 914

1,43

01_35

Фосфати

23 983

1,43

01_36

Желязо

133 952

1,43

01_37

ЖСК

49 953

2,10

01_38

CRP

49 087

3,74

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други
бета-стрептококови инфекции)

19 657

3,67

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

13 388

3,67

01_40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

306 035

1,98

01_41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

31 868

1,98

09_01

Криоглобулини

50

6,27

09_02

Общи имуноглобулини IgM

305

9,79

09_03

Общи имуноглобулини IgG

363

9,79

09_04

Общи имуноглобулини IgA

317

9,79

09_05

С3 компонент на комплемента

86

9,79

09_06

С4 компонент на комплемента

61

9,79

10_08

fT4

105 946

10,34

10_09

TSH

250 918

10,34

10_10

PSA

23 265

12,10

10_11

CA-15-3

3 836

12,10

10_12

СА-19-9

2 936

12,10

БРОЙ 101
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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С Т Р. 3 3
Обеми

Цени
(в лв.)

10_13

СА-125

4 910

12,10

10_14

Алфа-фетопротеин

1 548

12,10

10_15

Бета-хорионгонадотропин

1 213

12,10

10_16

Карбамазепин

491

12,00

10_17

Валпроева киселина

1 151

12,00

10_18

Фенитоин

2

12,00

10_19

Дигоксин

5

12,00

10_20

Микроалбуминурия

101 034

8,00

10_21

Progesteron

7 783

10,34

10_22

LH

9 368

10,34

10_23

FSH

10 909

10,34

10_24

Prolactin

17 035

10,34

10_25

Estradiol

9 032

10,34

10_26

Testosteron

9 836

10,34

10_34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 292

12,10

10_61

СЕА

1 713

12,10

2

Клинична микробиология

02_07

RPR (или Васерман)

58 752

3,56

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други
бета-стрептококови инфекции)

19 657

3,67

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

13 388

3,67

02_11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

617

3,56

02_12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli,
Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus
aureus)

91 196

7,00

02_13

Из с лед ва не н а у ри н а з а у р ок у л т у ра Е.col i, P roteus,
Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( – ), Staphylococcus
(S. aureus, S. saprophyticus)

113 042

5,50

02_14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus
(Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae
и др., Грам ( – ), Гъби (C. albicans) и др.

96 521

8,00

02_15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus
(gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), А наероби,
Corynebacterium

6 922

8,00

02_16

Гърлен и и назофари н г еа л н и сек ре т и b-Streptococcus,
Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus
(H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

87 887

8,00

02_17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella,
Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C.
albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M.
pneumoniae, RSV

11 477

8,00

610 538

С Т Р.
Код

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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БРОЙ 101
Обеми

Цени
(в лв.)

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

107 982

4,50

02_20

Chlamydia (сух тест)

3 097

3,46

4

Медицинска паразитология

148 280

04_01

Мик роскопско изследване за парази т и, вк лючи телно
Trichomonas vaginalis

138 318

4,00

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

268

6,00

04_03

Серологично изследване за токсоплазмоза

7 324

6,00

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

2 370

6,00

05

Вирусология

92 639

05_01

Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА

26 616

7,45

05_02

Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни

118

7,88

05_03

Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни

10

7,88

05_04

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А по метода ЕЛАЙЗА

761

7,45

05_05

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В по метода ЕЛАЙЗА

59 327

7,45

05_06

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C по метода ЕЛАЙЗА

5 807

7,88

06

Рентгенология

06_01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна
рентгенография)

06_02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06_03

Рентгенография на лицеви кости

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

06_05

Специални центражи на черепа

06_06

Рентгенография на стернум

06_07

Рентгенография на ребра

06_08

1 702 654
24 665

1,21

867

6,16

3 305

6,16

55 233

6,16

3 389

6,16

913

6,16

13 598

6,16

Рентгеноскопия на бял дроб

9 057

6,16

06_09

Рентгенография на крайници

2 530

6,16

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

40 826

6,16

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

605

6,16

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

2 090

6,16

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

46 918

6,16

06_14

Рентгенография на бедрена кост

6 032

6,16

06_15

Рентгенография на колянна става

118 296

6,16

БРОЙ 101
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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С Т Р. 3 5
Обеми

Цени
(в лв.)

06_16

Рентгенография на подбедрица

14 397

6,16

06_17

Рентгенография на глезенна става

40 626

6,16

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

49 959

6,16

06_19

Рентгенография на клавикула

1 549

6,16

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

682

6,16

06_21

Рентгенография на скапула

519

6,16

06_22

Рентгенография на раменна става

37 593

6,16

06_23

Рентгенография на хумерус

3 341

6,16

06_24

Рентгенография на лакетна става

13 353

6,16

06_25

Рентгенография на антебрахиум

8 853

6,16

06_26

Рентгенография на гривнена става

32 327

6,16

06_27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

15 987

11,22

06_28

Рентгенография на череп

5 938

11,22

06_29

Рентгенография на гръбначни прешлени

192 594

11,22

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

530 324

11,22

06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

15 139

11,22

06_32

Обзорна рентгенография на корем

23 901

11,22

06_33

Рентгенография на таз

50 537

11,22

06_34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални
органи

149 950

11,22

06_35

Томография на гръден кош и бял дроб

239

17,60

06_37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

25 003

17,60

06_38

Рентгеново изследване на тънки черва

922

17,60

06_39

Иригография

10 087

17,60

10_01

Компютърна аксиална или спирална томография

59 753

62,70

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

24 757

183,70

10_03

Мамография на двете млечни жлези

73 594

14,96

10_58

Хистеросалпингография

233

17,60

10_59

Интравенозна холангиография

2

17,60

10_60

Венозна урография

2 171

17,60

07

Обща и клинична патология

07_01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от
храчка

210 762
36

5,40

С Т Р.
Код

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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БРОЙ 101
Обеми

Цени
(в лв.)

07_02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

12

5,40

07_03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна
жлеза

482

5,40

07_04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност
от пикочен мехур

8

5,40

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна
фистула

4

5,40

07_06

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

9

5,40

07_07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

77

5,40

07_08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност
от уретери

126

5,40

07_09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от
женски полови органи

202 748

5,40

07_10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от
устна кухина

35

5,40

07_11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от
очни лезии

17

5,40

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от
кожни лезии

116

5,40

07_13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност
от пиелон

0

5,40

10_38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

177

12,96

10_39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

591

12,96

10_40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

264

12,96

10_41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

1

12,96

10_42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

5

12,96

10_43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

1 027

12,96

10_44

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

0

12,96

10_45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

1

12,96

10_46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

219

12,96

10_47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

1 941

12,96

10_48

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

120

12,96

10_49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни
лезии

2 074

12,96

10_50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

5

12,96

БРОЙ 101
Код
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10_51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

581

12,96

10_52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на
пикочната система

33

12,96

10_53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

23

12,96

10_54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

0

12,96

10_55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

7

12,96

10_56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

21

12,96

10_57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

2

12,96

09

Имунология

09_01

Определяне на криоглобулини

09_02

3 677
63

6,27

Определяне на общи имуноглобулини Ig M

451

9,79

09_03

Определяне на общи имуноглобулини Ig G

473

9,79

09_04

Определяне на общи имуноглобулини Ig А

465

9,79

09_05

Определяне на С3 компонент на комплемента

332

9,79

09_06

Определяне на С4 компонент на комплемента

308

9,79

10_05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

31

123,20

10_06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

0

32,82

10_07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

3

47,94

10_08

fT4

329

10,34

10_09

TSH

495

10,34

10_29

Определяне на общи Ig E

252

41,89

10_30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

475

41,89

12

Имунохематология

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на
еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs)
с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с
анти-IgG и антикомплементарен (С') тест-реагент

45

11,76

10_36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов
(Coombs) метод

121

23,41

10_37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов
(Coombs) метод

963

16,35

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D)
антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тестреагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити
А1, А2, В и 0)

39 753

7,06

57 199

С Т Р.
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12_02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тестреагенти с анти-А и анти-Н

5 803

4,14

12_03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест
на Coombs

514

31,58

12_04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов
(Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при
свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или
ензимен метод

714

21,06

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или
ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs)
тест с поливалентен антиглобулинов серум

9 136

31,58

12_06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

150

29,23

Приложение № 4
към чл. 1
Обеми и цени в извънболничната дентална медицинска помощ
ОБЩ ГОДИШЕН ОБЕМ
ДЕЙНОСТИ
Код
1

Наименование на дейността

4 988 809
Цена (в лв.)
НЗОК

Цена (в лв.)
ПАЦИЕНТ

Първична дентална помощ
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години,
изцяло или частично заплащана от НЗОК

10111

Обстоен профилактичен преглед за установяване
на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист,
включително за бременни

6,44

1,80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

26,76

0

50811

Екстракция на временен зъб

11,98

0

50911

Екстракция на постоянен зъб

26,76

0

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93

12,30

6,44

1,80

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години,
частично заплащана от НЗОК
10112

Обстоен преглед за установяване на орален статус

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

22,76

4,00

50912

Екстракция на зъб

22,76

4,00

8,24

0

Неблагоприятни условия на работа
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години,
изцяло заплащана от НЗОК за лица, настанени в
специализирани училища и домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
включително след навършване на 18 години; деца,
настанени в специализирани училища и домове за
доотглеждане, и лица, задържани под стража
101111

Обстоен профилактичен преглед за установяване
на орален статус

БРОЙ 101
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на дейността

С Т Р. 3 9
Цена (в лв.)
НЗОК

Цена (в лв.)
ПАЦИЕНТ

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит

26,76

0

508111

Екстракция на временен зъб

11,98

0

509111

Екстракция на постоянен зъб

26,76

0

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

26,62

0

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

81,23

0

8,24

0

Над 18 години
101121

Обстоен преглед за установяване на орален статус

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит

26,76

0

509121

Екстракция на зъб

26,76

0

2

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

10121

Обстоен профилактичен преглед за установяване
на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист,
включително за бременни

7,30

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

27,64

0

50821

Екстракция на временен зъб

13,18

0

50921

Екстракция на постоянен зъб

27,64

0

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

24,58

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

77,05

12,30

9,10

0

Първична дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗЗОЛ до 18
години, заплащана изцяло от НЗОК за лица, настанени в домове за медико-социални грижи; деца,
настанени в специализирани училища и домове за
доотглеждане, и лица, задържани под стража
101211

Обстоен профилактичен преглед за установяване
на орален статус

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит

27,64

0

508211

Екстракция на временен зъб

13,18

0

509211

Екстракция на постоянен зъб

27,64

0

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

29,28

0

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

89,35

0

7,30

1,80

Специализирана хирургична извънболнична помощ
за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
102214

Специализиран обстоен преглед

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

16,40

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб, включително анестезия

30,10

5,00

С Т Р.

40

Код
544214

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на дейността
Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

БРОЙ 101
Цена (в лв.)
НЗОК

Цена (в лв.)
ПАЦИЕНТ
3,80

Специализирана хирургична извънболнична помощ
за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
102224

Специализиран обстоен преглед

520224

0,80
0

7,30

1,80

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

11,90

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб, включително анестезия

21,60

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

3,80

0,80

Специализирана хирургична извънболнична помощ,
заплащана изцяло от НЗОК за лица, настанени в
домове за медико-социални грижи, деца, настанени
в специализирани училища и домове за доотглеждане, и лица, задържани под стража, до 18 години
1022114

Специализиран обстоен преглед

5202114

0

9,10

0

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

19,40

0

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб, включително анестезия

35,10

0

5442114

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

4,60

0

Специализирана хирургична извънболнична помощ,
заплащана изцяло от НЗОК за лица, настанени в
домове за медико-социални грижи; деца, настанени
в специализирани училища и домове за доотглеждане, и лица, задържани под стража, над 18 години
1022214

Специализиран обстоен преглед

5202214

0

9,10

0

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

19,40

0

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб, включително анестезия

35,10

0

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

4,60

0

Специализирана дентална помощ за ЗЗОЛ с психични отклонения до 18 години под обща или
венозна анестезия

0

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост
след общата анестезия

25,30

0

101212

Обстоен профилактичен преглед за установяване
на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист

17,30

0

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

38,60

0

508212

Екстракция на временен зъб

19,95

0

509212

Екстракция на постоянен зъб

38,60

0

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование на дейността

С Т Р. 4 1
Цена (в лв.)
НЗОК

Цена (в лв.)
ПАЦИЕНТ

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб (включва всички дейности без обтурация)

42,60

0

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб (включва всички дейности без обтурация)

139,70

0

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

30,60

0

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб

55,90

0

544212

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

8,05

0

Обща анестезия за лица с психични отклонения
до 18 години
901212

Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

41,25 (на час,
максимална
продължителност
180 минути)

0

902212

Обща анестезия в болнично лечебно заведение

41,25 (на час,
максимална
продължителност
360 минути)

0

2,50

0

2,50

0

2,50

0

Лечебно консултативна комисия (ЛКК)
2631
2632
2633

Подготовка за ЛКК
ЛКК
По искане на ЛКК

Приложение № 5
към чл. 1
Обеми и цени на дейностите в болничната медицинска помощ
I. Обеми и цени на клиничните пътеки
КП №

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

001

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

002

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

003

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

004

Субарахноиден кръвоизлив

005

Обеми

Цени
(в лв.)

42 604

613

58

2 400

3 940

774

431

840

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) с имуноглобулин

47

2 255

006

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия
(Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация

2

2 684

007

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни
некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

39 718

461

008

Диабетна полиневропатия

44 375

180

009

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити
и миелити при лица над 18 години

675

1 755

С Т Р.

42

КП №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

БРОЙ 101
Обеми

Цени
(в лв.)

010

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити
и миелити при лица под 18 години

313

1 755

012

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната
система с начало в детска възраст (от 0 до 18 години),
засягащи централната нервна система (ЦНС)

1 500

578

013

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната
система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

1 918

444

014

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната
система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация

0

2 200

015

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога
на гръбначния мозък

268

480

016

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на
гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация

1

2 200

017

Мултипленна склероза

1 648

533

018

Епилепсия и епилептични пристъпи

5 702

270

019

Епилептичен статус

551

497

021

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над
18 години

173

439

022

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под
18 години

25

657

023

Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

17

869

024

Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна
вентилация

4

2 673

025

Паркинсонова болест

852

231

026

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

18 957

600

*1027

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

8 924

120

028

Високоспециализирани интервенционални процедури при
заболявания на гастроинтестиналния тракт

10 909

800

029

Болест на Крон и улцерозен колит

1 326

998

030

Заболявания на тънкото и дебелото черво

15 493

604

031

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене
от гастроинтестиналния тракт

10 962

579

032

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

2 927

1 207

033

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и
перитонеума

15 298

1 000

034

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

8 516

938

035

Хронични вирусни хепатити

806

604

036

Хронични чернодробни заболявания

5 282

699

БРОЙ 101
КП №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

037

Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст

038

С Т Р. 4 3
Обеми

Цени
(в лв.)
26

347

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

17 852

792

039

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
с механична вентилация

78

1 056

040

Постоянна електрокардиостимулация

2 343

286

041

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

284

2 814

042

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

37

2 814

043

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

24

3 600

044

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

6

370

045

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

4 890

2 814

*047.1

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден
инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/
или интервенционално лечение с насочване за ранна
коронарография и болничен престой до 1 ден

27 000

120

047.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден
инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/
или интервенционално лечение без насочване за ранна
коронарог рафия и минимален болничен престой 3 дни

7 572

330

048

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

13 174

933

049

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

9 096

3 073

*050

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на
ST сегмент с фибринолитик

1 140

2 750

051

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на
ST сегмент с интервенционално лечение

2 770

4 200

052

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3
и 4 функционален клас без механична вентилация

69 374

420

053

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3
и 4 функционален клас с механична вентилация

434

1 100

054

Инфекциозен ендокардит

113

2 420

055

Заболявания на миокарда и перикарда

1 801

462

056

Ритъмни и проводни нарушения

17 192

345

057

Артериална хипертония при деца

214

579

058

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години

55

578

059

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

2 588

700

060

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

91

2 481

С Т Р.

44

КП №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

061

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

062

БРОЙ 101
Обеми

Цени
(в лв.)

24 774

420

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при
лица над 18 години

785

876

063

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при
лица под 18 години

240

876

064

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

3 196

876

065

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

110

876

066

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

792

883

067

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

16

883

068

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

5 032

330

069

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

109

330

070

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични
заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

2 387

660

071

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен
мехур

40

2 277

072

Трансуретрална простатектомия

2 207

600

073

Отворени оперативни процедури при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения,
с изключение на ендоскопски методи

1 674

800

*074

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

10 640

116

075

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална
литотрипсия

9 806

380

076

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски
методи на лечение

8 192

774

077

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

153

646

078

Оперативни процедури върху мъжка полова система

5 778

400

079

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с
голям обем и сложност

56

1 287

080

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със
среден обем и сложност

790

660

081

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

72

612

082

Реконструктивни операции в урологията

1 336

509

083

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

10 080

450

084

Оперативни процедури при травми на долните пикочни
пътища

71

385

085

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

2 256

1 800

БРОЙ 101
КП №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

С Т Р. 4 5
Обеми

Цени
(в лв.)

086

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден
обем и сложност

766

942

087

Радикална цистектомия; радикална цистопростатектомия

157

2 300

088

Радикална простатектомия

206

1 500

089

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на
мъжките полови органи

1 914

440

090

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

15 453

350

091

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна
възраст

43 129

410

092

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при
лица над 18-годишна възраст

8 354

426

093

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при
лица под 18-годишна възраст

3 583

553

094

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

899

333

095

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

13 157

329

096

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната
система при лица над 18 години

6 200

663

097

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната
система при лица под 18 години

56

666

Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични,
при заболявания на бронхо-белодробната система

4 952

120

099

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система при лица над 18 години

17 365

528

100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система при лица под 18 години

76

578

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация

514

1 540

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

57 351

545

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

16 209

431

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

23 661

497

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

879

506

106

Заболявания на щитовидната жлеза

3 542

341

Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална
диагностика

957

150

108

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над
18 години

1 853

371

109

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под
18 години

421

529

110

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

382

392

*098

*107

С Т Р.
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ВЕСТНИК

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

111

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

112

БРОЙ 101
Обеми

Цени
(в лв.)
27

392

Метаболитни нарушения при лица над 18 години

2 558

415

113

Метаболитни нарушения при лица под 18 години

755

471

114

Глухота – диагностика и консервативно лечение

2 203

300

*116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип с болничен
престой до 1 ден

8 834

150

116.2

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

8 278

340

117

Глухота – кохлеарна имплантация при лица под 18 години

59

1 100

118

Хирургично лечение при заболявания на външното ухо
и тъпанчевата мембрана

4 900

535

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление
на слуха

7 227

535

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

14 925

319

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса
и трахеята

2 348

546

122

Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса,
шията и шийни метастази

874

2 239

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със
обща анестезия

10 942

380

125

Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини

182

1 644

126

Речева рехабилитация след ларингектомия

211

285

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

370

353

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

202

615

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

1 095

2 134

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани
травми

647

2 284

*131

Оперативно отстраняване на катаракта

29 329

360

133

Хирургично лечение на глаукома

1 830

390

*134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му
със среден обем и сложност

2 000

150

135

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с
голям обем и сложност

12 354

300

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1 779

410

137

Кератопластика

177

1 000

138

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

10 788

273

БРОЙ 101
КП №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

С Т Р. 4 7
Обеми

Цени
(в лв.)

139

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

5 795

249

140

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на
ретината, стъкловидното тяло и при травми

3 909

440

141

Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

65 219

470

142

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания

12 522

183

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

4 919

800

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск
преди 36 г.с.

35 650

390

145

Нерадикално отстраняване на матката

6 314

1 024

146

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 598

1 055

147

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

7 296

711

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след
хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след
операция на маточната шийка (конизация, ампутация
или трахелектомия)

427

128

*149

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

29 147

277

150

Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на
незадържане на урината при жената

1 246

806

151

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

6 320

408

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия
при жената

188

605

153

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

897

1 700

154

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

80

1 109

155

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

18

6 800

156

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при
лица над 18 години

2 142

2 363

157

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при
лица под 18 години

76

2 363

158

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години

403

1 521

С Т Р.
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БРОЙ 101
Обеми

Цени
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159

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години

84

1 521

160

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва,
включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при
лица над 18 години

6 054

2 053

161

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва,
включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при
лица под 18 години

167

2 053

162

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със
среден обем и сложност при лица над 18 години

2 197

939

163

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със
среден обем и сложност при лица под 18 години

110

939

164

Оперативни процедури върху апендикса

8 231

558

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

381

624

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

25 684

426

167

Оперативни процедури при хернии

20 899

574

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

2 667

601

169

Конвенционална холецистектомия

2 030

1 127

170

Лапароскопска холецистектомия

4 971

880

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни
пътища

2 287

2 138

172

Оперативни процедури върху черен дроб

796

2 487

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова
болест

265

1 355

174

Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох
с голям и много голям обем и сложност

681

3 745

175

Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох
със среден обем и сложност

152

1 720

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

200

1 000

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

22

1 500

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово
реконструктивни операции

4 854

843

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0

3 703

1 100

*180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия
и биопсия

6 282

200

181

Оперативно лечение при остър перитонит

4 368

1 900

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

213

1 375

БРОЙ 101
КП №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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С Т Р. 4 9
Обеми
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183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

1 010

714

184

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение

12 179

550

185

Лечение на тумори на кожата и лигавиците – злокачествени новообразувания

3 380

454

186

Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени
тумори и вродени заболявания

73

554

187

Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези с голям и много голям обем и сложност

1 855

668

188

Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези със среден обем и сложност

1 946

644

189

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

50

1 210

190

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната
празна вена и клоновете им

2 597

3 007

191

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

1 804

1 919

192

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

410

1 709

193

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

1 643

1 100

194

Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози
и асцендиращите повърхностни тромбофлебити

8 573

600

195

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

2

330

196

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

1 320

333

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа

1 075

232

198

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

596

2 500

199

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

176

1 035

200

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

2 138

2 955

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически
начин

1 171

2 132

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

11 683

384

203

Хирургично лечение при травма на главата

580

1 052

204

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална
част) – оперативно лечение

2 201

1 004

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

4 592

1 819

206

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

2 937

10 100

С Т Р.
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207

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

90

10 100

208

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

1 444

13 500

209

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна
операция и изискваща продължително лечение

363

14 500

210

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

280

3 223

211

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

40

3 223

212

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

1 569

2 239

213

Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи
двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и
друга локализация

219

2 750

214.1

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

2 090

1 463

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

1 000

900

215

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

14 804

2 005

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и
колянна става

5 420

1 257

217

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

16 522

900

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

3 812

365

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

3 761

671

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния
пояс и горен крайник

5 336

994

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник

647

1 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния
пояс и горен крайник

13 495

450

223

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен
крайник

9 088

260

224

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

90

660

225

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

23

1 100

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен
синдром при лица над 18 години

9 069

462

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен
синдром при лица под 18 години

20 912

462

БРОЙ 101
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228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез
ухапване от членестоноги, при лица над 18 години

1 585

429

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез
ухапване от членестоноги, при лица под 18 години

299

429

230

Остър вирусен хепатит А и Е

1 348

879

231

Остър вирусен хепатит В, С и D

1 035

1 161

232

Паразитози

272

415

233

Покривни инфекции

157

415

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро
протичащи, с усложнения

8 825

443

235

Вирусни хеморагични трески

15

908

236

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

102

321

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

10 277

438

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на
миокарда

932

438

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

1 493

438

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

2 357

450

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на
периферната нервна система

20 695

300

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма
на централната нервна система

203

300

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма
на периферната нервна система

272

321

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на
опорно-двигателния апарат

38 131

300

245

Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

384

735

246

Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата

8 152

452

247

Тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

2 616

434

248

Еритродермии

2 976

389

249

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни
заболявания и васкулити

469

434

250

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

43

220
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251

Левкемии

9 191

732

252

Лимфоми

9 909

665

253

Хеморагични диатези. Анемии

9 957

665

254

Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори
в детска възраст

479

854

255

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности

4 416

665

256

Метаболитна брахитерапия с ниски активности

232

327

257

Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със
закрити източници

8 032

800

258

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

1 200

1 890

259

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с
много голям обем и сложност

539

896

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с
голям обем и сложност

1 307

705

261

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

1 901

400

*262

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с
малък обем и сложност

588

200

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта
на лицето и шията

4 798

420

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в
лицево-челюстната област

486

300

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицевочелюстната област

570

714

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

1 156

803

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г

634

3 501

269

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

1 992

787

270

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

2 849

1 113

271

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

7 975

666

272

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

3 646

1 004

273

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения

1 517

1 004

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

816

1 004

275

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

479

1 815
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276

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

606

3 146

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото

202

2 420

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото

464

4 356

279

Грижи за здраво новородено дете

53 224

141

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 на сто
от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности

1 446

350

281

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ
от 1 до 19 на сто от телесната повърхност с хирургични
интервенции

1 473

3 001

282

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 на
сто от телесната повърхност с хирургични интервенции

274

8 239

283

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

71

289

284

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

301

1 678

285

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

1 235

783

286

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица
над 18 години

2 384

424

287

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица
под 18 години

162

424

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

8 849

689

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

1 085

689

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

6 606

472

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

5 091

472

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

4 876

472

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови
отрови при лица над 18 години

4 959

669

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови
отрови при лица под 18 години

2 849

669

295

Фалоидно гъбно отравяне

36

2 200

296

Болест на Лайел

13

1 650

297

Палиативни грижи при онкологично болни

2 260

51

298

Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни
тумори при лица над 18 години

82 180

603

* Клинични пътеки, в които се допуска еднодневна хоспитализация
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II. Цени на медицинските изделия в болничната помощ
№
по ред

Название на медицинското изделие

Пределна цена
(в лв.)

Максимална обща ГОДИШНА СТОЙНОСТ

50 000 000

1.

сърдечна клапна протеза

3 600

2.

съдова протеза за гръдна аорта

1 800

3.

съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове

1 200

4.

съдов стент

1 200

5.

ставна протеза за тазобедрена става

1 080

6.

ставна протеза за колянна става

2 700

7.

кохлеарен имплантант

8.

постоянен кардиостимулатор

9.

временен кардиостимулатор* (временна трансвенозна пейсмейкърна
система)

33 600
2 400
600

III. Цени на високоспециализираните медицински дейности в болничната помощ
№ по
ред

Название на дейността

Цена
(в лв.)

Максимална обща ГОДИШНА СТОЙНОСТ

5 000 000

1.

Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

15,15

2.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол
на медиастинум

40,40

3.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол
на бял дроб

40,40

4.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол
на панкреас

40,40

5.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол
на черен дроб

40,40

6.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол
на бъбреци

40,40

7.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол

40,40

на яйчници или телесни кухини
8.

Фибробронхоскопия със/без биопсия

35,35

9.

Трансторакална плеврална биопсия

35,35

10.

Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или

35,35

ехографски контрол
11.

Дренаж на плеврална кухина – затворен

35,35

12.

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

23,23

13.

Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции

23,23

14.

Първична херметизация на гръдна стена

12,12

15.

Провеждане на парентерална химиотерапия по терапевтична схема

12,12

16.

Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на

23,23

шията и главата
17.

Фасциотомия

17,17
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ВЕСТНИК

Название на дейността

С Т Р. 5 5
Цена
(в лв.)

18.

Миотомия

17,17

19.

Бурзотомия

17,17

20.

Ганглионектомия

17,17

21.

Бурзектомия

17,17

22.

Шев на мускули (фасции) при травми

23,23

23.

Напасване на протеза на горен или долен крайник

24.

Задна назална тампонада

23,23

25.

Закрито наместване на носна фрактура

33,33

26.

Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия

27.

Аспирация на сперматоцеле

15,15

28.

Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус

17,17

29.

Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

17,17

30.

Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

23,23

31.

Вземане на биопсичен материал от бъбрек

21,21

32.

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

23,23

33.

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

46,46

34.

Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI

58,58

35.

Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ

58,58

36.

Белодробна сцинтиграфия

58,58

37.

Радионуклидна нефрография със 131 J-хипуран

46,46

38.

Изследване на остатъчна урина хипуран

24,24

39.

Костна сцинтиграфия

70,70

Приложение № 6
към чл. 2
Mетодика за остойностяване на дейностите в
първичната извънболнична медицинска помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойности
на отделните дейности в обхвата на първичната
медицинска помощ се извършва при следната
последователност:
1. обобщаване на информацията от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за обема
и цените на отчетените и заплатени на общопрактикуващите лекари дейности през последните три
години;
2. обобщаване на информацията от Националния
статистически институт за броя и демографската
структура на населението;
3. изчисляване на нови реимбурсни цени на
базата на прогнозни обеми.

9,09

5,05

II. Заплащането на изпълнителите на първична
медицинска помощ се формира на базата на два
основни компонента – заплащане за капитация
(за брой записани лица) и заплащане за дейност:
1. Капитационно плащане:
• Лица от 0 до 18 години
• Лица от 18 до 65 години
• Лица над 65 години
За всички лица – за осигуряване на постоянен
денонощен достъп, включително чрез дежурни
кабинети на групови практики в съответствие с
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса (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. и бр. 45 и 62 от 2010 г.).
2. Заплащане за дейност:
2.1. Дейност по програма „Детско здраве
опазване“
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• Профилактични прегледи за лица от 0 до 1
година
• Профилактични прегледи за лица от 1 до 2
години
• Профилактични прегледи за лица от 2 до 7
години
• Профилактични прегледи за лица от 7 до
18 години
• Имунизации на лица от 0 до 18 години и на
лица над 18 години
2.2. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
2.3. Дейност по диспансерно наблюдение
2.4. Профилактични прегледи на лица над 18
години
2.5. Инцидентни посещения на задължително
здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) от други здравни
райони
2.6. Неблагоприятни условия
2.7. Заплащане за осигуряване на постоянен
денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ,
включително от дежурни кабинети след 20,00 часа,
в събота, неделя и в почивните дни, определени с
наредба на министъра на здравеопазването.
III. Методика за изчисляване на реимбурсните
нива за заплащането на база на капитация:
1. Капитацията има 3 компонента:
1.1. дефиниране на пакета от услуги, заплащани
чрез базова капитационна стойност;
1.2. базова капитационна стойност;
1.3. механизъм за определяне на броя лица,
регистрирани при всеки изпълнител.
2. Дефиниране на пакета услуги. Пакетът
отразява текущите потенциални възможности за
развитие на изпълнителите, както и интеграцията
на услугите в обхвата на пакета съгласно определените в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване.
3. Определяне размера на средствата и на базова капитационна стойност (base per capita rate).
Базовата капитационна стойност се изчислява от
оценката на средствата, които финансиращата
институция има в наличност за една година, за
да заплати за предлаганите първични извънболнични услуги на всички изпълнители, включени в
системата за заплащане – първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – разделени на
общия брой регистрирани при общопрактикуващ
лекар лица.
Базова капитационна стойност =

Общо средства във фонд ПИМП

общ брой регистрирани индивиди

Средствата за първична медицинска помощ
се определят като процент от общия бюджет на
НЗОК. Разходите са базирани на фактическите
разходи през предходната година или екстраполирани на базата на исторически разходи и степен на
натовареност. Първоначално изчислението отдолу
нагоре се прави с цел да се определи минималният
разход за здравноосигурено лице за предоставяне
на базова услуга.
4. Изчисляване на изравняващи риска коефициенти. За да се гарантира, че системата на
капитационно заплащане осигурява подходящи
стимули и компенсира доставчиците за обслужване на населението с различни здравни нужди,
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се използват коефициенти за изравняване на
финансовия риск. По този начин не се допуска
изпълнители на първична медицинска помощ да
бъдат склонни да привличат по-здрави пациенти
(селекция на риска) и да избягват регистрацията
на скъпоструващите пациенти (възрастни или
хронично болни).
Калкулира се корекцията на риска спрямо
възраст (пол, здравен статус и пр.), като за целта
се изчисляват коефициенти за корекция. С тях се
коригира надолу или нагоре базовата капитационна
стойност и се създават диференцирани капитационни плащания за отделните възрастови групи.
Въвежда се допълнително заплащане (на базата на комбинация от фактори, в т.ч. географски
коефициент) за изравняване на риска за работа в
неблагоприятни региони.
5. Поддържане на базата данни на записаните
пациенти. Капитационното заплащане се основава на регистрацията на лицата при определен
изпълнител за фиксиран период от време. Броят
на регистрираните лица е една от детерминантите
на общия размер финансови средства, които изпълнителят ще получи. Здравноосигурените лица
имат възможност (и задължението) за свободен
избор на изпълнител на медицинска помощ за
фиксиран период. Базата данни със записаните
при общопрактикуващ лекар лица се осъвременява след приключването на всеки отчетен период,
всеки месец. Въз основа на точните и осъвременени данни капитационното заплащане може да
бъде изменяно и приспособявано в съответствие
с избора на пациентите.
6. Изчисляване на индивидуален капитационен
бюджет на изпълнителя на медицинска помощ.
Когато елементите на капитационното заплащане
са конструирани – базова капитационна стойност;
брой на записаните здравноосигурени лица; детайлна информация за характеристиките на лицата;
набор от изравнителни коефициенти – капитационният бюджет за всеки изпълнител се изчислява,
както следва:
Капитационен бюджет на единицата i
= ∑ [(коефициент за корекция за група А)

× (брой на регистрираните в група А)
× (базовата капитационна стойност)
+ (сума за работа в географски неблагоприятни условия)]
Коефициентите за изравняване на риска служат
за преразпределяне на средствата в рамките на
ПИМП, но те не променят размера на наличните средства. Базовата капитационна стойност
се изчислява от претеглените средни размери на
средствата на глава, които са налични в ПИМП
фонда, претеглени чрез възрастов/(пол) коефициент на регистрираните при всеки изпълнител на
първична извънболнична услуга.
7. Поддържане на финансова и управленска
система. Като самостоятелни юридически лица
изпълнителите на ПИМП са отговорни за планирането и изпълнението на бюджетите, обслужване
на банковите сметки, закупуване на ресурси, обслужване на счетоводната система и изготвяне на
счетоводни и медицински отчети. Изпълнителите
на първична медицинска помощ са задължени да
поддържат системи за анализиране на финансовите
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резултати и изготвянето на доклади, които могат
да бъдат използвани за подобряване на разпределението на ресурсите. Необходимо е да поддържат
вътрешни информационни системи, чрез които да
се наблюдават и управляват.
8. Системи за наблюдение и гарантиране на
ефективното разходване на публични средства и
на качеството. Капитационното заплащане потенциално има позитивен ефект – задържане на
разходите, но също и потенциално негативен ефект
за намаляване на количеството и качеството на
необходимите услуги. По тази причина се комбинира със заплащане за дейност (допълнителен
елемент от формирането на общия финансов
ресурс за работата на общопрактикуващите лекари) като гаранция, че ресурсите са използвани
за осигуряването на достъп до необходимите по
обем и качество услуги.
IV. Методика за изчисляване на реимбурсните
нива за заплащане за извършена дейност:
1. Капитацията прехвърля осигурителния риск
върху изпълнителите на медицинска помощ и ги
възпира от свръхпредлагане на услуги. Това налага
да се съчетае с базиран на резултата механизъм за
заплащане за предоставяне на специфични услуги.
2. Заплащането за извършена дейност се базира
на системата такса за услуга, при която изпълнителят на медицинска помощ е реимбурсиран
за предоставянето на всяка индивидуална услуга.
Използват се два подхода за заплащане: (1) базиран на ресурсите (т.нар. „retrospective cost-based“
payment) или (2) базиран на резултатите*.

Приложение № 7
към чл. 2
Mетодика за остойностяване на дейностите в
специализираната извънболнична медицинска
помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойности на
отделните дейности в обхвата на специализираната медицинска помощ се извършва при следната
последователност:
1. обобщаване на информацията от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за обема
и цените на отчетените и заплатените на специалистите дейности през последните три години;
2. изчисляване на нови реимбурсни цени на
базата на прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на специализирана помощ се основава на следната методика:
1. Дефиниране на пакета услуги. Дефиниране
на агрегирани групи здравни услуги със сходни
разходи:
1.1. Първични посещения;
1.2. Вторични посещения;
1.3. Профилактика на лица до 18 години;
1.4. Профилактика на лица над 18 години с
рисков профил;
1.5. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
1.6. Диспансерно наблюдение;
*Този подход може да бъде въведен с определянето на показатели за качество като допълнителен
финансов стимул за изпълнителите на медицинска
помощ.
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1.7. Дейности, свързани с лечебно консултативните комисии (ЛКК);
1.8. Високоспециализирани медицински дейности в извънболничната специализирана помощ;
1.9. Физиотерапия и рехабилитация.
2. Определяне размера на средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ
(СИМП). Средствата за специализирана медицинска помощ се определят като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на фактическите разходи през предходната година или
екстраполирани на база исторически разходи, обем
дейности и натовареност. Разпределението може
да бъде променяно при промяна на обхвата от
услуги или включването на допълнителни дейности.
3. Определяне на единичната стойност на
услугата (посещение). Първоначално изчислението се прави отдолу нагоре с цел да се определи
минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на основния пакет за съответната специалност. Разходите
се определят като преки и непреки и се извършва
процентно разпределение по видовете здравни услуги, предлагани от специалистите. След това този
минимум може да бъде повишен чрез разпределение
отгоре надолу на ресурсите за специализираната
извънболнична помощ. Комбинирането на двата
подхода осигурява бюджетно неутрален механизъм
за разпределение на ресурсите.
• Разпределение на преките разходи за видовете
медицински дейности;
• Разпределение на непреките (фиксираните)
административни разходи;
• Разпределение на разходите за заплати: общото време, отделено за всяка една от услугите
в извънболничната помощ, се разделя на общото
време, отделяно за всички здравни услуги (времето
може да се разпредели по специалности).
Единична цена за посещение
∑ Общите годишни разходи за здравна услуга Х в лечебно заведение i
=
∑[(брой на услугата Х, предоставена в лечебното заведение І по
време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)].

Или

Глобална средна единична цена на посещение
∑∑ Общите разходи за услуга Х в лечебно заведение i
по време на периода на проучване
=
∑∑[(Брой на услугата Х, извършена в лечебно заведение i по време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)].

За да се обобщят единичните цени за посещение, те се превръщат в относителни тегла, чрез
разделянето на разходите за всяка група от услуги
на общите средни разходи:
Относителна единична цена х =

Единичната цена за услуга х

Глобалната средна цена за услуга

4. Поддържане на финансова и управленска
система. Като самостоятелни юридически лица
изпълнителите на СИМП са отговорни за планирането и изпълнението на бюджетите, обслужването
на банковите сметки, закупуването на ресурси, обслужването на счетоводната система и изготвянето
на счетоводни и медицински отчети. Изпълнителите
на специализирана медицинска помощ са задължени да поддържат системи за анализиране на
финансовите резултати и изготвянето на доклади,
които могат да бъдат използвани за подобряване
разпределението на ресурсите. Необходимо е да
поддържат вътрешни информационни системи,
чрез които да се наблюдават и управляват.
5. Системи за наблюдение и гарантиране на
ефективното разходване на публични средства и
на качеството.
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Приложение № 8
към чл. 2
Mетодика за остойностяване на дейностите
в медико-диагностичната извънболнична ме
дицинска помощ
I. Дефиниране на пакета услуги. Дефиниране
на агрегирани групи здравни услуги със сходни
разходи:
1. Клинична лаборатория;
2. Клинична микробиология;
3. Медицинска паразитология;
4. Рентгенология;
5. Вирусология;
6. Обща и клинична патология;
7. Имунология;
8. Имунохематология.
Изследванията са планирани да осигурят
необходимия обем дейности по повод на остри
състояния и заболявания, за реализиране на
профилактичната дейност и за диагностика на
хронично болните лица*.
II. Определяне размера на средствата за медико-диагностичните дейности (МДД). Средствата
се определят като процент от общия бюджет на
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Разходите са базирани на фактическите разходи
през предходната година за всеки конкретен вид
изследване или са екстраполирани на базата на
исторически разходи и отчетен обем дейности.
Разпределението може да бъде променяно при
промяна на обхвата от услуги или включването
на допълнителни дейности.
III. Определяне на единичната стойност на
услугата. Първоначално изчислението се прави
отдолу нагоре с цел да се определи минималният
разход на здравноосигурено лице за предоставяне
на базова дейност от обхвата на основния пакет.
Разходите се определят като преки и непреки и се
извършва процентно разпределение по видовете
медико-диагностични дейности. След това този минимум може да бъде повишен чрез разпределение
отгоре надолу на ресурсите за МДД. Комбинирането
на двата подхода осигурява бюджетно неутрален
механизъм за разпределение на ресурсите.
– Разпределение на преките разходи за видовете медицински дейности;
– Разпределение на непреките (фиксираните)
административни разходи;
– Разпределение на разходите за заплати: общото време, отделено за всяка една от услугите
в извънболничната помощ, се разделя на общото
време, отделяно за всички здравни услуги (времето
може да се разпредели по специалности).
Единична цена за посещение
∑ Общите годишни разходи за здравна услуга Х в лечебно заведение i
=
∑[(брой на услугата Х, предоставена в лечебното заведение І по
време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)].

Или
Глобална средна единична цена на посещение
∑∑ Общите разходи за услуга Х в лечебно заведение i
по време на периода на проучване
=
∑∑[(Брой на услугата Х, извършена в лечебно заведение i по време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)].

*Съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и на
базата на договорените в националните рамкови договори условия за оказване на медицинската помощ,
заплащана от НЗОК (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г.).
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За да се обобщят единичните цени за посещение, те се превръщат в относителни тегла чрез
разделянето на разходите за всяка група от услуги
на общите средни разходи:
Относителна единична цена х =

Единичната цена за услуга х

Глобалната средна цена за услуга

IV. Поддържане на финансова и управленска
система. Изпълнителите на медико-диагностични
дейности са задължени да поддържат системи за
анализиране на финансовите резултати и изготвянето на доклади, които могат да бъдат използвани
за подобряване разпределението на ресурсите.
Необходимо е да поддържат вътрешни информационни системи, чрез които да се наблюдават и
управляват.

Приложение № 9
към чл. 2
Методика за остойностяване на дейностите в
денталната извънболнична медицинска помощ
I. Дефиниране на пакета от услуги, подлежащи
на реимбурсиране.
II. Дефиниране на агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи:
1. Първична дентална помощ;
2. Специализирана дентална помощ;
3. Лекарска консултативна комисия;
4. Неблагоприятни условия.
В рамките на всяка група услуги се определят
категориите възрастови групи, които ще определят и различията в степента на реимбурсиране на
цените от страна на НЗОК: лица под 18 и лица
над 18 години.
III. Определяне на прогнозен обем дейности.
Прогнозният обем дейности за съответната
година се определя на базата на исторически равнища и тенденции на основата на информация от
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Приема се общ обем дейности в зависимост от
пакета, определен от министъра на здравеопазването, и прогноза за населението, което ще ползва
дентални услуги, заплатени от НЗОК. Прогнозните
обеми се съгласуват с националните консултанти
по дентална медицина, Министерството на здравеопазването и НЗОК.
IV. Определяне размера на средствата за дентална медицинска помощ.
Общият размер на средствата за дентална помощ се определя като процент от общия бюджет
на НЗОК. Разходите са базирани на фактическите
разходи през предходната година или екстраполирани на базата на исторически разходи, обем
дейности и натовареност. Разпределението може
да бъде променяно при промяна на обхвата от
услуги или включването на допълнителни дейности.
V. Определяне на индивидуалните реимбурсни
цени.
Първоначално изчисляването се прави отдолу
нагоре с цел да се определи минималният разход
на здравноосигурено лице за предоставяне на
базова дейност от обхвата на основния пакет за
дентална помощ. Разходите се определят като
преки и непреки и се извършва процентно разпределение по видовете дентална помощ. След
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това този минимум може да бъде повишен чрез
разпределение отгоре надолу на ресурсите за дентална извънболнична помощ.
– Разпределение на преките разходи за видовете
медицински дейности;
– Разпределение на непреките (фиксираните)
административни разходи;
– Разпределение на разходите за заплати: общото време, отделено за всяка една от услугите в
денталната извънболнична помощ, се разделя на
общото време, отделяно за всички здравни услуги.
Единична цена за посещение
∑ Общите годишни разходи за здравна услуга Х в лечебно заведение i
=
∑[(брой на услугата Х, предоставена в лечебното заведение І по
време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)].

Или
Глобална средна единична цена на посещение
∑∑ Общите разходи за услуга Х в лечебно заведение i
по време на периода на проучване
=
∑∑[(Брой на услугата Х, извършена в лечебно заведение i по време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)].

За да се обобщят единичните цени за посещение при специалист по дентална медицина, те се
превръщат в относителни тегла чрез разделянето
на разходите за всяка група от услуги на общите
средни разходи:
Относителна единична цена х =

Единичната цена за услуга х

Глобалната средна цена за услуга

Приложение № 10
към чл. 2
Методика за остойностяване на дейностите в
болничната медицинска помощ
I. Изчисляването на единните реимбурсни цени на
отделните клинични пътеки (КП) се извършва чрез:
1. Обобщаване на информацията от лечебните
заведения за болнична помощ (ЛЗБП) за фактически
извършените разходи от различните видове болници;
2. Изчисляване на нови единни реимбурсни цени;
3. Изчисляване на необходимите средства на
национално ниво на базата на новите единни реимбурсни цени и прогнози за броя пациенти по
клинични пътеки.
II. Предлаганото определяне на нови реимбурсни
цени се базира на единни цени за цялата система.
Избрана е нелинейна трансформация, която при
голямо относително надценяване/подценяване на
клиничната пътека приближава максимално новата
цена до действителния разход.
1. Новите реимбурсни цени са еднакви за различните видове лечебни заведения;
2. Новите реимбурсни цени се определят на базата
на анализ на съотношенията между досегашните
реимбурсни цени и реалните разходи, декларирани пред Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК);
3. Определяне коефициентите на относително
надценяване/подценяване за всяка клинична пътека;
4. Изчислява се като отношение на разликата
на средния разход и реимбурсната цена спрямо
средния разход;
5. Определяне на новите реимбурсни цени;
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6. Коефициентите на относително надценяване/
подценяване се стандартизират чрез Z-трансформацията;
7. Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата цена (действаща
през 2009 и 2010 г.) и средните разходи за един
хоспитализиран през 2009 г. Позиционирането се
извършва с помощта на кумулативната функция
на стандартното нормално разпределение.
III. Определяне на коефициентите на относително надценяване/подценяване на отделните
клинични пътеки.
Коефициентът на относително надценяване/
подценяване на клиничната пътека се определя
по формулата:

∆R i =

C i − RCi
,
Ci

(1)

където:
∆Ri е коефициентът на относително надценяване/подценяване на i-тата клинична пътека;
Ci – средният разход за един хоспитализиран
по i-тата клинична пътека;
RCi – реимбурсната цена по i-тата клинична
пътека.
IV. Определяне на новите реимбурсни цени.
Новата реимбурсна цена се позиционира в
интервала между старата реимбурсна цена (валидна за 2009 и 2010 г.) и средните разходи за
един хоспитализиран през 2009 г. По този начин
се търси баланс между мнението на експертите,
определили реимбурсните цени, и действителните
разходи. Колкото по-силно е подценяването/надценяването на КП, толкова новата реимбурсна цена
да е по-близо до действителните средни разходи.
За целта коефициентите на относително надценяване/подценяване се стандартизират с помощта
на Z-трансформацията

Zi =

∆Ri − µ

σ

,

(2)

където µ и σ са средната стойност и стандартното отклонение на съвкупността от коефициентитe на относително надценяване/подценяване
на 298-те клинични пътеки. След това с помощта
на кумулативната функция на разпределението
N (0,1) (стандартното нормално разпределение) се
изчисляват величините P(Zi), позиционирани в
интервала [Ci, RCi] при надценяване и в интервала
[RCi , Ci ] – при подценяване на клиничната пътека.
Използваната формулата е:
Zi

 u2 
du ,
(3)
2
2π −∞
Новата реимбурсна цена се изчислява по формулата:
P(Z i ) =

1

∫ exp−

New_RCi = C i − 2 ⋅ P(Z i ) ⋅ (C i − RCi ) ,

(4)

при надценяване на клиничната пътека, и

New_RC i = C i − 2 ⋅ (1 − P(Z i )) ⋅ (C i − RC i ) ,
при подценяване.

(4’)
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V. Описаният алгоритъм за определяне на нови
реимбурсни цени се прилага само за клинични
пътеки, за които броят на регистрираните през
2009 г. хоспитализации е по-голям от 0,01 % от
общия брой хоспитализации.

Приложение № 11
към чл. 3
Mетодика за заплащане на дейностите в
извънболничната мед ицинска помощ
Раздел І
Mетодика за заплащане на медицинските дейности
в първичната извънболнична помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) заплаща договорената и извършената
дейност на изпълнителите на първична извънболнична помощ (ПИМП) съгласно 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.
и бр. 45 и 62 от 2010 г.) по следните елементи:
1. медицинско обслужване на задължително
здравно осигурените лица (ЗЗОЛ), включени в
регистъра на изпълнител на ПИМП, по основен
пакет за ПИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г.;
2. профилактична дейност по програма „Детско
здравеопазване“;
3. профилактична дейност по програма „Майчино здравеопазване“ на ЗЗОЛ, избрали общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за изпълнител по тази
програма;
4. диспансерни прегледи на ЗЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г.; бр. 4 и
60 от 2009 г.) и списъка на заболяванията за деца
и възрастни, подлежащи на диспансеризация от
ОПЛ, за които НЗОК заплаща, съгласно приложение по Националния рамков договор (НРД);
5. профилактични прегледи на ЗЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 39 от
2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г.) и
приложение по НРД;
6. неблагоприятни условия за работа в „Населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях“,
определени в методика от управителя на НЗОК,
по предложение на директорите на районните
здравноосигурителни каси (РЗОК);
7. преглед на ЗЗОЛ, осъществило правото си
на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал
амбулатория на територията на друг здравен район,
обърнало се към изпълнител на ПИМП инцидентно
по повод на остро възникнало състояние;
8. за осигуряване на постоянен денонощен достъп, включително дежурни кабинети на групова
практика за първична извънболнична медицинска
помощ, в съответствие с Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
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(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща дейностите по ал. 1, когато са извършени дейностите от основния пакет и са назначени
всички изисквани медицински дейности съгласно
приложенията, нормативните изисквания и когато
ЗЗОЛ, на които е оказана медицинската помощ,
са с непрекъснати осигурителни права към датата
на извършване на медицинската услуга.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ дейностите по цени
съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
определя в зависимост от възрастта и броя на:
1. задължително здравноосигурените лица с
постоянен избор при изпълнителя на ПИМП;
2. задължително здравноосигурените лица, направили временен избор при изпълнителя на ПИМП.
(2) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява с
броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са направили
временен избор при друг изпълнител на ПИМП,
за периода на временния избор.
(3) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1 се определя към
последно число на месеца или датата на прекратяване на договора.
(4) Когато договорът е сключен или прекратен
през текущия месец, заплащането се изчислява
пропорционално на календарните дни на действие
на договора през месеца.
(5) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършва
месечно след проверка по:
1. фактура;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен от
НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат.
Чл. 3. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 2 се
дължи:
1. за извършен профилактичен преглед при лица
на възраст от 0 до 18 години съгласно изискванията
на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията;
2. за извършена задължителна планова имунизация или реимунизация (в т. ч. проба Манту)
съгласно Имунизационния календар на Република
България, приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република
България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г. и бр. 57
от 2009 г.) на лице на възраст от 0 до 18 години;
3. общият брой на заплатените имунизации на
едно лице не може да надвишава максималния брой.
(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП по
чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва месечно след проверка
по фактура, спецификация, месечни отчети и електронен отчет за извършената дейност по програма
„Детско здравеопазване“, отразена в амбулаторните
листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 4. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 3 се
дължи за извършен преглед на лице, включено в
програма „Майчино здравеопазване“ при изпълнителя на ПИМП.
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(2) Включването на ЗЗОЛ, осъществили правото
си на избор на ОПЛ за изпълнител на програма
„Майчино здравеопазване“, се извършва след доказване на бременността.
(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП по
чл. 1, ал. 1, т. 3 се извършва месечно след проверка по фактура, спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност по
програма „Майчино здравеопазване“, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може да
надвишава максималния брой.
Чл. 5. (1) За медицинската помощ по чл. 1,
ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на
ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи
на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
(2) Заплащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 4 се извършва месечно след
проверка по фактура, спецификация, месечни отчети и електронен отчет за извършената дейност
по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(3) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 4 се осъществява в случаите, в които са извършени дейностите от основния пакет и са назначени всички
медицински дейности, съгласно изискванията
на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията, Наредба № 40 от
2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и
приложение по НРД.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за не повече от предвидения максимален брой прегледи за заболяването с най-висока
честота на наблюдение.
Чл. 6. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща:
1. само един годишен профилактичен преглед
на ЗЗОЛ над 18 години;
2. за извършена задължителна имунизация
съгласно Имунизационния календар на Република
България от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
(2) Общият брой на заплатените имунизации
на едно лице не може да надвишава максималния
брой, определен по ал. 1, т. 2.
(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 5 се извършват месечно – след
проверка по фактура, спецификация, месечни отчети, електронен отчет за извършената дейност по
профилактика на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 7. (1) Изпълнителят на ПИМП има право на
заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 6, когато населеното
място, в което е регистриран адрес на лечебното
заведение, е определено като неблагоприятно.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК, и
населените места – центрове на практики с неблагоприятни условия, се определят от управителя
на НЗОК съгласно методика.
(3) При наличие на повече от един изпълнител
на ПИМП с месторазположение на практиката в
населеното място по ал. 2 сумата се разпределя
пропорционално на броя регистрирани ЗЗОЛ при
ОПЛ от лечебно заведение – изпълнител на ПИМП.
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(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към момента на сключване на индивидуалния договор и
се вписват в него.
(5) Когато договорът е сключен или прекратен
през текущия месец, сумата се изчислява пропорционално на календарните дни на действие на
договора през месеца.
(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно
плащане за работа в неблагоприятни условия при
наличие на следните две условия:
1. разкрита амбулатория в обособена в областната здравна карта практика, която е била незаета
в продължение на последните 6 месеца;
2. декларирано осигуряване на постоянен денонощен достъп до консултация по телефон, в
амбулаторията или в дома на пациента по преценка
на самия ОПЛ на територията на практиката за
срока на действие на договора.
Чл. 8. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 7 е
за извършено посещение на ЗЗОЛ с регистрация
в друг здравен район при лекаря при следните
условия:
1. задължително здравноосигуреното лице е
временно извън здравния район, където е осъществило избор на ОПЛ и при посещението си
представи здравноосигурителна книжка, а за осигурените от друга държава лица – и удостоверение
за регистрация към НЗОК;
2. осигурено в друга държава лице е потърсило
помощ по повод на остро възникнало състояние
и при посещението си:
а) представи Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК)/удостоверение, временно заместващо ЕЗОК/ удостоверение за регистрация към
НЗОК;
б) попълни „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ
от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“;
3. изпълнителят отчита не повече от две посещения на едно и също ЗЗОЛ за месеца.
(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 7 се извършват месечно след
проверка по фактура, спецификация, месечни
отчети и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, а за осигурени в
друга държава лица и: копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна
и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(3) Изпълнителят на ПИМ има право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 8 след:
1. сключване на договор за осигуряване на
постоянен денонощен достъп до медицинска
помощ за ЗЗОЛ с лечебни заведения по чл. 8,
ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), сключили
договор с НЗОК;
2. предоставяне на договорите за обслужване
на ЗЗОЛ в РЗОК.
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(4) Лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква
„б“ и т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от ЗЛЗ, сключили
договор за осигуряване на постоянен денонощен
достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ, осигуряват
постоянно присъствие на лекар.
(5) Когато изпълнител на ПИМП осъществява
дейността си в община, в която функционира само
едно лечебно заведение, заплащането по чл. 1, ал. 1,
т. 8 се извършва след представяне на декларация
по образец, утвърден от управителя на НЗОК, че
ще осигурява постоянен денонощен достъп до
медицинска помощ на ЗЗОЛ чрез консултация по
телефон, в амбулаторията или в дома на пациента.
(6) Когато изпълнителят на ПИМП е лечебно
заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗЛЗ и е
разкрило дежурен кабинет с осигурено постоянно
присъствие на лекар, заплащането по чл. 1, ал. 1,
т. 8 се извършва след представяне на декларация
по образец, утвърден от управителя на НЗОК.
(7) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се определя
в зависимост от броя на:
1. задължително здравноосигурените лица с
постоянен избор при изпълнителя на ПИМП;
2. задължително здравноосигурените лица,
направили временен избор при изпълнителя на
ПИМП.
(8) Броят на ЗЗОЛ по ал. 7, т. 1 се намалява с
броя на лицата по ал. 7, т. 2, които са направили
временен избор при друг изпълнител на ПИМП
за периода на временния избор.
(9) Броят на ЗЗОЛ по ал. 7 се определя към
последното число на месеца или датата на прекратяване на договора.
(10) Когато договорът за обслужване на ЗЗОЛ
е сключен или прекратен през текущия месец,
заплащането се изчислява пропорционално на
календарните дни на действие на договора през
месеца.
(11) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършва
месечно след проверка по:
1. фактура;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен от
НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат.
Раздел ІІ
Mетодика за заплащане на медицинските дейности
в специализираната извънболнична помощ
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща договорената и извършената дейност
от изпълнители на специализирана извънболнична
помощ (СИМП) съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
и действащите приложения, както следва:
1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности,
извън случаите по следващите точки по специалности: „Акушерство и гинекология“; „Вътрешни
болести“; „Гастроентерология“; „Детска гастро
ентерология“; „Гръдна хирургия“; „Детски болести“; „Ендокринология и болести на обмяната“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

„Детска ендокринология и болести на обмяната“;
„Инфекциозни болести“; „Кардиология“; „Детска
кардиология“; „Клинична алергология“; „Детски
болести“ и „Клинична алергология“; „Клинична
токсикология“, „Клинична хематология“, „Детска
клинична хематология и онкология“, „Кожни и
венерически болести“, „Неврохирургия“, „Нервни
болести“, „Детска неврология“, „Нефрология“,
„Детска нефрология и хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“, „Очни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Детска пневмология и
фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска психиатрия“,
„Ревматология“, „Детска ревматология“, „Съдова
хирургия“, „Ушно-носно-гърлени болести“, „Урология“, „Хирургия“, „Медицинска паразитология“,
„Медицинска онкология“;
2. преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст,
включващ общомедицински и специализирани
медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по „Детски
болести“; „Детска гастроентерология“; „Детска
ендокринология и болести на обмяната“; „Детска
кардиология“; „Детски болести“ и „Клинична
алергология“; „Детска клинична хематология и
онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология
и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска
ревматология“, по повод на остро възникнало
състояние и по назначение на ОПЛ;
3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински и
специализирани медицински дейности, извършени
от лекар специалист с придобита специалност по
„Детски болести“, съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и
диспансеризацията и приложение по НРД;
4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включващ
общомедицински и специализирани медицински
дейности, извършени от лекар специалист с
придобита специалност по „Акушерство и гинекология“ (по програма „Майчино здравеопазване“), извършващ профилактични прегледи на
бременни, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията
и приложение по НРД;
5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ
общомедицински и специализирани медицински
дейности, извършени от лекар специалист с придобита специалност по „Акушерство и гинекология“, „Урология“, „Кардиология“, „Ендокринология
и болести на обмяната“, „Гастроентерология“,
„Вътрешни болести“ или „Хирургия“, съгласно
приложение по НРД;
6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение по НРД,
извършен от специалиста, водещ диспансерното
наблюдение;
7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по
„Физикална и рехабилитационна медицина“;
8. високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности от основния
пакет СИМП;
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9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по пакети:
„Вирусология“, „Имунология“, „Клинична лаборатория“, „Клинична микробиология“, „Медицинска
паразитология“, „Имунохематология“, „Обща и
клинична патология“ и „Образна диагностика“;
10. общомедицински и специализирани дейности
по медицинска експертиза.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща по елементите по ал. 1, когато са изпълнени всички изисквани медицински дейности
съгласно съответните приложения, всички нормативни изисквания и ЗЗОЛ, на което е оказана
специализираната помощ, е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване
на дейността.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на специализирана
извънболнична медицинска помощ дейностите по
цени съгласно приложение № 2.
Чл. 10. (1) За видовете специализирана медицинска помощ по чл. 9, ал. 1, т. 1 се заплаща за:
1. реализирано първично посещение при специалист по повод заболявания и състояния;
2. реализирано вторично посещение по повод
заболявания и състояния.
(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка на Министерството на здравеопазването и на Националната
здравноосигурителна каса (бл. МЗ-НЗОК № 3),
и с електронен отчет за извършената дейност на
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга
държава лица и: копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай
на болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна
и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се
отчитат с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените
вторични посещения през месеца, но не повече
от 50 на сто от общия брой на отчетените през
месеца първични посещения по ал. 1, т. 1.
(5) За видовете специализирана помощ по пакети „Хирургия“ и „Ортопедия и травматология“
на изпълнителя се заплащат отчетените вторични
посещения до броя на отчетените през месеца
първични посещения, при които на ЗЗОЛ са извършени хирургични и ортопедични процедури,
определени със заповед на управителя на НЗОК.
(6) Заплащането по чл. 9, ал. 1, т. 1 е месечно
след проверка по фактура, спецификация, месечни
отчети, медицински направления и електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена
в амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
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Чл. 11. (1) За видовете специализирана помощ
по чл. 1, ал. 1, т. 2 се заплаща за:
1. реализирано първично посещение от ЗЗОЛ
до 18-годишна възраст при лекар с придобита
специалност по „Детски болести“; „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести
на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детски
болести“ и „Клинична алергология“; „Детска
клинична хематология и онкология“; „Детска
неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска
психиатрия“; „Детска ревматология“ по повод на
остри състояния;
2. реализирано вторично посещение по повод
на същото състояние.
(2) Първичното посещение по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) и с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, а за осигурени в друга държава
лица и: копие от удостоверителния документ за
право на обезщетения в натура в случай на болест
и майчинство и „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна
помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК
или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК.
(3) Вторичното посещение по ал. 1, т. 2 се
отчита с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ по
ал. 1 се заплащат отчетените вторични посещения
за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст по повод остри
състояния, но не повече от броя на отчетените
през месеца първични посещения по ал. 1, т. 1.
(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка по фактура, финансово-отчетните документи,
електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и медицинските направления (бл.
МЗ-НЗОК № 3).
Чл. 12. (1) За видовете специализирана помощ по чл. 1, ал. 1, т. 3 се заплаща за извършен
профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна
възраст от лекар с придобита специалност по
„Детски болести“.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, и с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено
от ОПЛ без придобита специалност по „Детски
болести“, когато на лицето е оказана медицинска
помощ по програма „Детско здравеопазване“ при
първо посещение, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверението за регистрация
към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за
извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ,
съобразени с изискванията на Наредба № 39 от
2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение по НРД по програма
„Детско здравеопазване“.
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(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи,
първичните медицински документи и с електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 13. (1) За видовете специализирана помощ
по чл. 9, ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включено в програма
„Майчино здравеопазване“, избрало специалист
по „Акушерство и гинекология“ за наблюдение
на бременността:
1. за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ,
направили първоначален избор на специалист по
„Акушерство и гинекология“;
2. за реализирано вторично посещение по повод
на същото състояние или реализирано посещение
при преизбор на специалист.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, и с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено
от ОПЛ, когато на лицето е оказана медицинска
помощ по програма „Майчино здравеопазване“
при първо посещение, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението за
регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за
извършените по Наредба № 39 от 2004 г. профилактични прегледи на ЗЗОЛ и приложение по НРД
по програма „Майчино здравеопазване“.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка по фактура, електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат и основанието за
включване в програма „Майчино здравеопазване“
при първично посещение или при посещение по
повод на преизбор на специалист по „Акушерство
и гинекология“ – „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, а
за осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверението за регистрация към НЗОК.
Чл. 14. (1) За видовете специализирана помощ
по чл. 9, ал. 1, т. 5 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено
от ОПЛ, а за осигурени в друга държава лица – и
копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за
извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ,
но не повече от един годишен преглед при всеки
един от посочените специалисти.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура, спецификация, електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена
в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат и основанието за включване – „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ.
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Чл. 15. (1) Специализираната медицинска помощ по чл. 9, ал. 1, т. 7 се заплаща за реализиран
физиотерапевтичен курс на лечение.
(2) За физиотерапевтичен курс на лечение на
определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря
специалист по „Физикална и рехабилитационна
медицина“, с оценка на обективното състояние
на пациента с назначен общ брой процедури до
20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка
на лекаря специалист, промените на лечението
за даденото лице, както и заключителен преглед
с оценка на резултатите от проведеното лечение.
(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3,
включени в курс на лечение по физиотерапия и
рехабилитация, се отразяват непосредствено при
провеждането им в бланка на Министерството на
здравеопазването (бл. МЗ) № 509-89 за физикална
терапия и рехабилитация.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за проведена процедура от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:
1. група 1 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия;
2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични
техники;
3. група 3 – процедури с физикални фактори от
апаратна терапия и кинезитерапевтични техники;
4. заключителен преглед с оценка на резултата
от проведеното лечение и отразен брой на проведени процедури.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита пред
РЗОК с електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), а за осигурени в
друга държава лица и: копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в случай на болест и майчинство и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна
и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(6) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за заключителен преглед, извършен не
по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня, в
който е извършена последната процедура.
(7) При неотчитане на прегледа по ал. 4, т. 4 се
заплаща само отчетената дейност по ал. 4, т. 1 – 3.
(8) Заплащането е месечно след проверка по
фактура, спецификация, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).
Чл. 16. (1) За видовете специализирана помощ по чл. 9, ал. 1, т. 6 се заплаща за извършен
преглед на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания
на диспансерно наблюдение от лекар специалист:
1. за реализирано първично посещение на
ЗЗОЛ, направили първоначален избор на лекар
специалист, извършващ диспансерното наблюдение;
2. за реализирано вторично посещение или
посещение при преизбор на специалист.
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(2) За видовете специализирана помощ се
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които
са спазени всички изисквания за извършване на
специализирани медицински дейности, съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК, и приложение по НРД, но за не повече
от предвидения оптимален брой прегледи за заболяването с най-висока честота на наблюдение.
(3) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита в
РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено
от ОПЛ, при първично посещение или посещение
по повод на преизбор на диспансеризиращ специалист, а за осигурени в друга държава лица – и
копие от удостоверението за регистрация към
НЗОК; „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗНЗОК № 3), издадено от ОПЛ, не се изисква,
когато ЗЗОЛ се диспансеризира при посещение
по друг повод.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетни документи,
първични медицински документи и електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 17. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за високоспециализирана медицинска
дейност на изпълнителите на медицинска помощ
по цени съгласно приложение № 2.
(2) Заплащането за високоспециализираните
медицински дейности (ВСМД), включително общомедицинските и специализираните дейности,
се извършва в случаите, в които това се налага
от естеството на високоспециализираната дейност,
запис на резултатите от дейността, когато това
е възможно, и интерпретацията на резултатите.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за ВСМД, ако дейността е назначена от
лекар специалист с „Медицинско направление за
високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А), а за дейностите по пакет „Анестезиология и
интензивно лечение“ – и от изпълнител на ПИМП,
а за осигурени в друга държава лица и: копие от
удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания.
(4) С едно „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А)
може да бъде отчетена само една ВСМД.
(5) Високоспециализираната медицинска дейност за месеца се отчита в РЗОК с електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена
в амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и с „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А).
(6) Заплащането за ВСМД е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи,
първичните медицински документи и електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
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Чл. 18. На изпълнители на СИМП се заплаща
по настоящия ред за извършена и отчетена дейност
по чл. 9, ал. 1, т. 10.
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за извършена и отчетена медицинска експертиза на работоспособността на всеки
член на обща или специализирана ЛКК, но на не
повече от трима членове.
(2) Експертизата по ал. 1 се отчита с отрязък от
„Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 6) за всеки член на лечебно консултативната
комисия (ЛКК) и електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, издаден от председателя на ЛКК, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ за
право на обезщетения в натура в случай на трудови злополуки или професионални заболявания.
(3) Заплаща се за извършен и отчетен прег
лед за подготовка за ЛКК, преглед по искане на
ЛКК/Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ) или преглед за подготовка за
освидетелстване и преосвидетелстване от трудовоекспертната лекарска комисия (ТЕЛК).
(4) Прегледът по ал. 1 се отчита с отрязък от
„Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 6) и електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право – на обезщетения в натура в
случай на трудови злополуки или професионални
заболявания.
Чл. 20. Регулацията на дейностите по цени и
обеми в извънболничната помощ се осъществява
съгласно Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2011 г. по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.
Раздел ІІІ
Условия и срокове за заплащането на дейностите
в извънболничната помощ
Чл. 21. (1) Изпълнителите на медицинска помощ (ИМП) се отчитат, като представят ежемесечно
в РЗОК фактура, финансово-отчетни документи,
първични медицински документи и електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат
и/или електронен отчет, съдържащ назначената и
извършена медико-диагностична дейност и първите
екземпляри от регистрационните форми за избор
на новозаписаните пациенти в пациентска листа
на ОПЛ, придружени с електронен отчет в определен от НЗОК формат, по утвърден график до
третия работен ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени
в други държави лица, се представя на отделна
фактура, придружена със съответната отчетна
документация, определена в Националния рамков договор по чл. 55 от Закона за здравното
осигуряване.
(3) Изпълнителите на ПИМП представят ежемесечно в РЗОК първите екземпляри от регистрационните форми за избор на новозаписаните
пациенти в пациентска листа на ОПЛ, придружени
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с електронен отчет в определен от НЗОК формат, в сроковете по ал. 1 и в случаите, когато не
отчитат дейност.
Чл. 22. (1) Електронният отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, се коригира от
ИМП в момента на отчитането, в случай че при
приемането им се установяват следните фактически грешки:
а) сгрешен код по Международната класификация на болестите (МКБ) на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
в) липса или грешен уникален идентификационен номер (УИН) на лекаря при вярно изписани
трите имена на лекаря;
г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист при вярно изписани трите имена
на ЗЗОЛ.
(2) При нарушена структура на файла, водеща
до невъзможност за обработка на електронния
отчет по вина на ИМП, РЗОК връща електронния отчет на ИМП. Изпълнителят на медицинска
помощ коригира електронния отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват чрез
РЗОК до 30-о число на месеца, следващ отчетния.
Чл. 23. При неспазване на посочения в чл. 8,
ал. 2 срок за представяне на отчетните документи
от ИМП обработката им и съответното заплащане
се извършват в сроковете за следващия период
за отчитане.
Чл. 24. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилното попълване на документите
съгласно настоящите условия и пълно и точно
изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за извършени дейности от ИМП, ако те не са отчетени
за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност през период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 25. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни и/или грешки, установени при
обработката на електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат и/или електронен
отчет за извършена медико-диагностична дейност,
в определен от НЗОК формат, РЗОК информира
ИМП с писмени указания за необходимите корек
ции и допълнения.
(2) При необходими корекции и допълнения
на финансово-отчетните документи РЗОК връща
фактурата и спецификацията към нея на ИМП
с писмени указания за необходимите корекции
и допълнения, но не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане. В срок до два работни дни
ИМП се задължава да представи фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията
към тях. В случай на отказ от страна на ИМП за
корекции и допълнения фактурата с кредитно/
дебитно известие към нея и спецификацията се
придружават от отказ на ИМП, предоставен в
писмена форма.
(3) Дължимата сума се заплаща след уточняване
на данните в определените срокове.
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(4) Ако ИМП не спазят реда за корекции по
ал. 1 и 2 в текущия период за отчитане, на ИМП
не се заплаща отчетената дейност.
Чл. 26. Плащанията се извършват в левове по
банков път, по обявена от ИМП в индивидуалния
договор банкова сметка.
Чл. 27. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията на
действащия НРД.
Чл. 28. Когато плащането за извършените и
отчетените дейности не се извърши в сроковете,
определени с договора, на ИМП се дължи законна
лихва за забава за просроченото време.
Чл. 29. Управителят на НЗОК определя списък
с населените места, определени като практики с
неблагоприятни условия, за изпълнители на дентална помощ, съгласно методика и заплаща по
правилата, определени в методиката.
Раздел ІV
Mетодика за заплащане на медико-диагностичните
дейности
Чл. 30. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за медико-диагностичната дейност,
назначена и извършена съобразно националните
медицински стандарти, Наредба № 40 от 2004 г. за
определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, включително
за интерпретацията на резултатите.
(2) В заплащането не се включват стойността
на контрастната материя и цената за вземане на
биологичен материал.
(3) Отчетените високоспециализирани медикодиагностични дейности, кодирани с начални символи „10“, се заплащат само когато са назначени от
изпълнител на СИМП, а за ВСМДИ „Мамография
на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, „Туморни маркери:
PSA“ и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“ – и от изпълнител на ПИМП.
(4) Заплащането по ал. 3 е месечно след проверка на фактурата, финансово-отчетните документи,
първичните медицински документи и електронен
отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност, във формат, определен
от НЗОК.
Чл. 31. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медико-диагностични дейности по
цени съгласно приложение № 3.

Приложение № 12
към чл. 3
Mетодика на заплащане на дейностите в ден
талната извънболнична медицинска помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) заплаща изцяло или частично денталните дейности по договорения пакет за задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ).
(2) Изпълнителят на първична извънболнична
дентална помощ извършва за всяко ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ, следния обем дейности,
диференцирани в пакети по НРД по възрастови
групи:
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1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен профилактичен преглед със снемане
на зъбен статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до 4 лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;
2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и
допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната
календарна година.
(3) Изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ по специалност „Детска
дентална медицина“ извършват за всяко ЗЗОЛ на
възраст до 19 години, потърсило дентална помощ,
пакета дейности по НРД.
(4) За всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с
психични заболявания, потърсило дентална помощ,
изпълнителите на специализирана извънболнична
дентална помощ извършват под обща анестезия
дейности по пакети заболявания съгласно НРД
без ограничения на обема.
(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на извънболнична
дентална помощ дейностите по цени съгласно
приложение № 4.
Чл. 2. Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети и обеми и за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медико-социални услуги;
2. децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, включително след
навършване на 18 години;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 3. Националната здравноосигурителна
каса заплаща изцяло договорената и извършената
дейност по чл. 1 и 2 от изпълнителите на специа
лизирана извънболнична дентална помощ под обща
или венозна анестезия за ЗЗОЛ до 18 години с
психични заболявания, както следва:
1. обстоен преглед от лекар по дентална медицина за установяване на орален статус и изготвяне
на амбулаторен лист с насочване към специалист
психиатър;
2. обстоен преглед от специалист психиатър
със заключение, съдържащо диагноза за психично
заболяване и необходимостта от дентално лечение
под обща анестезия и насочване с медицинско
направление към лекар – специалист по дентална медицина (по детска дентална медицина или
орална, или лицево-челюстна хирургия), от лечебно
заведение, сключило договор за тази дейност;
3. снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия;
4. обща или венозна анестезия:
а) не повече от 180 минути в лечебни заведения
за специализирана извънболнична дентална помощ;
б) не повече от 360 минути в лечебни заведения
за болнична помощ;
5. обтурация с амалгама или химичен композит;
6. екстракция на временен зъб;
7. екстракция на постоянен зъб;
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8. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб (включва всички дейности без обтурацията);
9. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб (включва всички дейности без
обтурацията);
10. инцизия в съединителнотъканни ложи;
11. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб;
12. контролен преглед след някоя от горните
две дейности;
13. 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия.
Чл. 4. Изпълнителят на извънболнична дентална помощ има право на пряко заплащане и/
или доплащане от задължително здравноосигурени
лица (ЗЗОЛ) в следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойности на извънболничната дентална помощ
по чл. 1 и 2;
2. когато лицето е получило полагащия му се
обем дейности съгласно настоящите условия и
желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени в
посочения пакет по настоящите условия;
4. когато при дейност, заплащана от НЗОК,
лицето изрично предпочете методики, средства
или материали, невключени в посочения пакет
по настоящите условия.
Чл. 5. (1) За секторна рентгенография на зъби
и ортопантомография се заплаща на изпълнител
на извънболнична дентална помощ (ИДП), притежаващ разрешение за извършване на рентгенографска дейност, ако е назначена с направление
за медико-диагностична дейност от изпълнител
на извънболнична дентална помощ.
(2) За ИДП не се прилага редът за определяне
на стойностите за медико-диагностични изследвания – рентгенографски изследвания.
(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане
на рентгенографски изследвания от изпълнителите
на извънболнична дентална помощ е както при
изпълнителите на специализираната извънболнична
дентална помощ (СИДП).
Чл. 6. На изпълнители на ИДП, които са
в договорни отношения с НЗОК, се заплаща
отчетена експертизна дейност, извършена по
установения ред.
Чл. 7. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за отчетена експертиза на временната
неработоспособност на всеки член на обща или
специализирана лекарска консултативна комисия
(ЛКК), но на не повече от трима.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък от
„Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 6) за всеки член на ЛКК.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК и
Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
на Министерството на здравеопазването и на
Националната здравноосигурителна каса (бл.
МЗ-НЗОК № 6).
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(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща извършените медико-диагностични дейности, изискани от ЛКК.
Чл. 8. Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнител на ИДП след проверка
по фактура, спецификация и изискваните отчетни
документи. Денталната помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се отчита на отделна
фактура, придружена със съответните финансовоотчетни документи, първични документи, копие
от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство,
трудови злополуки или професионални заболявания
и „Декларация при ползване от осигурени лица на
права на спешна и неотложна помощ от пакета
на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 9. (1) Изпълнителите на ИДП, сключили
договор с НЗОК, представят ежемесечни отчети
за дейността си на Районна здравноосигурителна
каса (РЗОК) по утвърден график до 3-ия работен
ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Районната здравноосигурителна каса извършва плащанията до 30-о число на месеца,
следващ отчетния.
Чл. 10. (1) Условия за плащане на ИДП са
точно и правилно попълнените документи съгласно
настоящите условия.
(2) Районната здравноосигурителна каса не
заплаща по настоящия ред за извършени дейности
от изпълнител, ако те не са отчетени до 3-тия
работен ден на третия месец, следващ отчетния, а
за ИДП, отчитащи медико-диагностична дейност,
на втория месец, следващ отчетния.
Чл. 11. При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния
отчет по вина на ИДП, РЗОК връща електронния
отчет на ИДП. Изпълнителят на дентална помощ
коригира електронния отчет в сроковете по Националния рамков договор (НРД).
Чл. 12. При констатиране на неправилно
попълнени данни и/или грешки, установени при
обработката на електронните отчети, РЗОК информира изпълнителите на дентална помощ с писмени
указания за необходимите корекции и допълнения.
Дължимата сума се заплаща след уточняване на
данните в определения срок.
Чл. 13. (1) При необходими корекции и допълнения на финансово-отчетните документи НЗОК
връща фактурата и спецификацията към нея на
ИДП с писмени указания за необходимите корек
ции и допълнения, но не по-късно от 15-о число
на месеца на отчитане. В срок до 3 работни дни
ИДП се задължава да представи фактурата с кредитно/дебитно известие към нея и спецификацията
към тях. В случай на отказ от страна на ИДП за
корекции и допълнения фактурата с кредитно/
дебитно известие към нея и спецификацията се
придружават от отказ на ИДП, предоставен в
писмена форма.
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(2) Средствата се превеждат на ИДП до 7
работни дни след получаване на коригираните
документи.
(3) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния, на
изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 14. Плащанията се извършват в левове по
банков път по обявена от ИДП банкова сметка.
Чл. 15. (1) За неверни данни, посочени в отчетите
и справките, изискуеми по договора, ИДП носят
отговорност съгласно условията на този договор.
(2) Отговорност не се търси и амбулаторните листове се коригират от ИДП в момента на
отчитането, в случай че при приемането им се
установяват следните фактически грешки:
а) сгрешен код на дейност при правилно попълване на диагноза и извършена дейност;
б) неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
в) липса или грешен личен професионален
код на ИДП при вярно изписани трите имена на
лекаря по дентална медицина;
г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист при вярно изписани трите имена
на ЗЗОЛ.
Чл. 16. Когато РЗОК не заплати на ИДП извършените дейности в сроковете, определени с
договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя законна
лихва за просроченото време.
Чл. 17. (1) Представителите на Българския
зъболекарски съюз (БЗС) и НЗОК ежемесечно
наблюдават и анализират изпълнението на бюджета
за годината в частта на здравноосигурителните
плащания за извънболнична дентална помощ.
(2) Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юни на съответната година надхвърля с
повече от 25 на сто половината от предвидените
в Закона за бюджета на Националната здравно
осигурителна каса за 2011 г. средства за заплащане
на извънболничната дентална помощ, в срок до
20 юни НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл. 1 и 2, така
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява с
повече от 10 на сто.
(3) Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юли на съответната година надхвърля с
повече от 22 на сто от предвидените за седемте
месеца в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2011 г. средства за
заплащане на извънболничната дентална помощ, в
срок до 20 юли НЗОК и БЗС извършват корекция
в цените на денталните дейности по чл. 1 и 2, така
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява с
повече от 10 на сто.
(4) Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 август на съответната година надхвърля
с повече от 18 на сто от предвидените за осемте
месеца в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2011 г. средства за
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заплащане на извънболничната дентална помощ,
в срок до 20 август НЗОК извършва корекция в
цените на денталните дейности по чл. 1 и 2, така
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява с
повече от 10 на сто.
(5) Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 септември на съответната година надхвърля
с повече от 15 на сто три четвърти от предвидените в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2011 г. средства за
заплащане на извънболничната дентална помощ,
в срок до 20 септември НЗОК и БЗС извършват
корекция в цените на денталните дейности по
чл. 1 и 2, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 10 на сто.
Чл. 18. (1) Управителят на НЗОК определя
списък с населените места, определени като практики с неблагоприятни условия за изпълнители на
дентална помощ, съгласно методика.
(2) Изпълнителят на ИДП има право на допълнително заплащане, когато населеното място, в
което е разкрита амбулаторията му, е определено
като неблагоприятно при наличие едновременно
на следните условия:
1. обслужваните ЗЗОЛ са с настоящ адрес в
населеното място, включено в списъка по ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се заплаща,
се извършва в амбулатория, разкрита в населено
място, включено в списъка по ал. 1.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълнително
20 на сто върху цените на денталните дейности
по чл. 1, ал. 2.

Приложение № 13
към чл. 3
Mетодика за заплащане на дейностите в бол
ничната медицинска помощ
Чл. 1. Заплащането на дейностите в болничната
помощ включва:
1. медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
2. медицински дейности по клинични пътеки
(KП)* и услуги, включващи професионални грижи
и диетично хранене, предоставени на пациентите
по време на тяхната хоспитализация;
3. медицинска експертиза на временната неработоспособност на пациентите;
4. до два контролни прегледа в лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ, при
явяване на пациента в рамките на един месец след
изписване, задължително записани в епикризата;
*Алгоритмите на клиничните пътеки се договарят
между НЗОК и Българския лекарски съюз (в изпълнение на чл. 55 ЗЗО) и са част от Националния
рамков договор.
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5. при промяна на терапията във връзка с
придружаващо хронично заболяване лекарствата
за периода на хоспитализация се осигуряват от
лечебното заведение – изпълнител на болнична
помощ (БП).
Чл. 2. Заплащането е за задължително здравноосигурени лица, хоспитализирани след влизане
в сила на договора между Националната здравно
осигурителна каса (НЗОК) и съответния изпълнител
на болнична помощ.
Чл. 3. Заплащането се извършва по цени и обеми
на КП в левове, определени в приложение № 5.
Чл. 4. За всеки случай по КП „Палиативни
грижи при онкологично болни“ посочената цена
в приложение № 1 по чл. 3 за един леглоден се
умножава по броя на пролежаните леглодни при
спазване на ограниченията за максимален престой,
установени в алгоритмите на клиничните пътеки.
Чл. 5. (1) При изписване на пациент контролните
прегледи, включени в КП, не следва да бъдат извършени с „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ – бланка
на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (бл. МЗ-НЗОК
№ 3), от същия лекар, извършил дейността в лечебните заведения за болнична помощ.
(2) Контролните прегледи след изписване не
се отнасят до:
1. профилактични прегледи на задължително
здравноосигурено лице (ЗЗОЛ);
2. прегледи на ЗЗОЛ от общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) или лекар специалист от СИМП за
предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение
на ЗЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване на
процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности
по медицинска експертиза.
(3) Пациентът, преминал по клинична пътека,
има право на контролните прегледи по чл. 1, т. 4,
извършени в лечебното заведение (ЛЗ) – изпълнител на болнична или специализирана извънболнична помощ, от същия/друг лекар, извършил
дейността, но без да се отчитат с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).
(4) В случаите на отчитане прегледите по чл. 1,
т. 4 с „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗНЗОК № 3) от ЛЗ за СИМП клиничната пътека
не се заплаща.
Чл. 6. Националната здравноосигурителна каса
заплаща за периода на хоспитализация само по
една КП на един пациент за комплексно лечение
на основно заболяване, придружаващи заболявания
и усложнения.
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Чл. 7. Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на болнична помощ
за всеки отделен случай по КП при наличие на
следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета на
договора между НЗОК и изпълнителя на БП и
същата е извършена от посочените в договора
специалисти;
2. хоспитализираното лице е с непрекъснати
здравноосигурителни права в деня на хоспитализацията или ги възстанови до датата на дехоспитализацията с изключение на неосигурените жени,
на които са оказани акушерски грижи по реда на
чл. 45, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване и чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето;
3. спазени са условията за завършена КП;
4. изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по осигуряване на пациентите на непрекъснатост на болничната помощ и грижите,
координация между специалистите, които ги осъществяват, както и осигуряване на координация със
структури на извънболнична и болнична помощ,
съобразена с диагностично-лечебния алгоритъм
на съответната КП – при дехоспитализация на
пациента с цел довършване на лечебния процес;
5. извършената дейност по КП е отчетена при
настоящите условия и ред;
6. сумата по фактура не надвишава месечните
стойности на утвърдените болнични бюджети,
определени по реда на ЗБНЗОК за 2011 г.
Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща в случаите, в които пациентите
се хоспитализират по същата или свързана със
същите КП в срок до 30 дни от дехоспитализацията.
(2) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща отчетена дейност в случаите на осъществени хоспитализации по едно и също време
за един и същ пациент.
Чл. 9. В случаите, в които при лечение на пациент по определена КП, която не е завършена,
дейността по клиничната пътека не се заплаща.
Изключения се допускат при екзитус на пациент.
В тези случаи НЗОК заплаща след проверка на
случаите.
Чл. 10. В случаите, в които при лечение на
пациент по определена КП, която не е завършена,
настъпят индикации за необходимост от лечение
по друга КП, за която лечебното заведение няма
сключен договор, лечебното заведение е длъжно
да преведе пациента в друго лечебно заведение,
сключило договор за съответната КП. Националната здравноосигурителна каса заплаща КП на
лечебното заведение, завършило лечението.
Чл. 11. При постъпване на пациент по терапевтична КП, по която са извършени диагностичнотерапевтични процедури, и доказаната диагноза в
хода на лечението по тази КП индикира оперативно
лечение, на изпълнителя на болнична помощ се
заплаща хирургичната КП.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Чл. 12. Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова хоспитализация по същата КП в същото или в друго
лечебно заведение, НЗОК заплаща само един от
случаите по КП след провеждане на последващ
контрол, освен ако в КП е предвидено друго.
Чл. 13. Заплащането за клапи, протези, стентове,
кохлеарни имплантанти и постоянни кардиостимулатори не се включва в цената на КП.
Чл. 14. В историята на заболяването се отразяват фабричният номер и видът на медицинските изделия или се залепва стикер. Те се отчитат
едновременно с отчитането на съответните КП,
в които са използвани.
Чл. 15. Когато пациентите предпочетат по-скъпо
медицинско изделие в сравнение с договорената
по-долу цена, те доплащат разликата в цената.
Чл. 16. На изпълнителите на БП се заплаща
след представяне на първия екземпляр от направлението за хоспитализация с отразена диагноза/и
и извършени основни диагностични/терапевтични/
оперативни процедури, включени в критериите
за завършена КП, или на електронен еквивалент
на направлението за хоспитализация, както и на
месечни отчети по КП.
Чл. 17. Изпълнителите на БП, сключили договор с НЗОК, предоставят ежемесечни отчети**
за дейността си на РЗОК по утвърден график от
3-то до 10-о число на месеца, следващ отчетния.
Чл. 18. Изпълнителите на БП, оборудвани със
специализиран софтуер за електронно отчитане
на дейността си в Централно управление (ЦУ) на
НЗОК, представят по утвърден график ежемесечни
електронни отчети за дейността си в ЦУ на НЗОК
от 3-то до 10-о число на месеца, следващ отчетния.
Чл. 19. Заплащането за медицински изделия се
извършва при изпълнение на следните условия:
1. медицинското изделие е вложено при изпълнение на КП съгласно изискванията на алгоритмите
за изпълнение на съответната КП;
2. изпълнени са всички изисквания на Националния рамков договор (НРД);
3. медицинското изделие е отчетено при условията и по реда на чл. 18 и 19.
Чл. 20. (1) За завършената през предходния
календарен месец дейност по чл. 1 изпълнителите
на БП ежемесечно представят фактура, финансово-отчетни документи по приложение към НРД,
първични медицински документи по приложение
към НРД в РЗОК и електронен отчет по утвърден
от НЗОК формат съгласно утвърден от НЗОК
формат по утвърден график до 10-о число на
месеца, следващ отчетния.
(2) Ежедневно изпълнителите на БП изпращат
данни съгласно утвърден от НЗОК формат за
приетите и изписаните за денонощие пациенти в
лечебното заведение – изпълнител на болнична
помощ.
** Формата на отчетните документи се утвърждава
от НЗОК в НРД за съответната година.
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Чл. 21. (1) Изпълнителят на високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) ежемесечно
отчита извършените дейности, като представя в
Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по
утвърден график от 3-то до 10-о число на месеца,
следващ отчетния, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с „Медицинско направление за високоспециализирани
дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) заедно с фактура,
финансовите отчетни документи, а за осигурени в
друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест, майчинство, трудови злополуки
или професионални заболявания.
(2) Отчитането на дейността се осъществява и
с модули на специализиран софтуер за болници в
ЦУ на НЗОК съгласно Условия и ред за електронно
отчитане на изпълнителите на болнична помощ
чрез модули на специализиран болничен софтуер.
(3) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи,
първичните медицински документи и електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 22. Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, за които се прилагат
схемите за социална сигурност, както и на лица,
включени в международни спогодби за социално
осигуряване, по които Република България е страна, се представя на отделна фактура, придружена
със съответните финансово-отчетни документи,
първични медицински документи, копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания и
„Декларация при ползване от осигурени лица на
права на спешна и неотложна помощ от пакета
на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 23. Всички документи, с които се отчита
и удостоверява извършената дейност, се изготвят
съгласно изискванията и реквизитите, посочени
в тях. Не се допускат непопълнени реквизити,
поправки, липса на подпис и печат на представ
ляващия ЛЗ.
Чл. 24. Националната здравноосигурителна
каса не заплаща по настоящия ред за цялостната
дейност, ако тя не е отчетена в рамките на два последователни отчетни периода след завършването є.
Чл. 25. При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на изпълнителя на БП, РЗОК
връща електронния отчет на изпълнителя на БП.
Изпълнителят на БП коригира електронния отчет
в сроковете по чл. 18 и 19.
Чл. 26. При констатиране на неправилно попълнени данни в отчетните документи и/или грешки,
установени при обработката на електронен отчет
за извършената дейност от изпълнителя на БП,
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в определен от НЗОК формат, РЗОК информира
изпълнителя на БП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения.
Чл. 27. При необходими корекции и допълнения на финансово-отчетните документи РЗОК
връща фактурата и спецификацията към нея на
изпълнителя на БП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно
от 20-о число на месеца на отчитане. В срок до
3 работни дни изпълнителят на БП се задължава да представи фактурата с кредитно/дебитно
известие към нея и спецификацията към тях. В
случай на отказ от страна на изпълнителя на БП
фактурата с кредитно/дебитно известие към нея
и спецификацията се придружават от отказ на
изпълнителите на медицинска помощ (ИМП),
предоставен в писмена форма.
Чл. 28. Плащанията на изпълнителите на ИМП
се извършват чрез РЗОК до 30-о число на месеца,
следващ отчетния.
Чл. 29. При неспазване на посочения в чл. 18
срок за представяне на отчетните документи от
изпълнителите на БП обработката им и съответното
заплащане се извършват в сроковете за следващия
период за отчитане.
Чл. 30. Ако изпълнителят на БП не спази реда
за корекции по чл. 28 в текущия или следващия
период за отчитане, на изпълнителя на БП не се
заплаща отчетената дейност.
Чл. 31. Плащанията се извършват в левове по
банков път по обявена от изпълнителя на БП в
индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 32. За неверни данни, посочени в отчетите
и справките, изискуеми по договора, изпълнителите
на БП носят отговорност съгласно условията на
действащия НРД.
Чл. 33. Когато плащането за извършените и
отчетените дейности не се извърши в сроковете,
определени с договора, на изпълнителя на БП се
дължи законна лихва за забава за просроченото
време.
Чл. 34. (1) Регулацията на разходите за болнична помощ се осъществява съгласно Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2011 г. по правила, определени от Надзорния съвет на НЗОК.
(2) Регулацията в болничната помощ се извършва за дейности за диагностика и лечение по
клинична пътека, медицински изделия и имплантанти за болнично лечение и високоспециализирани дейности по чл. 3 и номенклатури съгласно
приложение № 5 от Наредба № 40 от 2004 г. за
определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за преминаване на Института за защита
на растенията от Националната служба за
растителна защита към Селскостопанската
академия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Институтът за растителна защита – Костинброд, към Националната
служба за растителна защита – второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, преминава към
Селскостопанската академия като юридическо
лице – научен институт, с обща численост на
персонала 69 щатни бройки.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Трудовите правоотношени я на
служителите в Института за защита на растенията се уреждат при условията и по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 7 от Закона
за Селскостопанската академия.
(2) Активите, пасивите, архивът и другите
права и задължения на Института за защита
на растенията преминават към Селскостопанската академия.
§ 2. В Постановление № 125 на Министерск и я съвет от 2006 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и продоволствието (обн., ДВ,
бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77
от 2007 г., бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84
и 90 от 2009 г. и бр. 4, 22, 41 и 84 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 3 числото „471“ се заменя с „402“;
б) в т. 15 числото „2692“ се заменя с „2761“.
§ 3. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 42 и 79 от
2009 г. и бр. 84 от 2010 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 числото „2692“ се заменя
с „2761“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
а) в наименованието числото „2692“ се
заменя с „2761“;
б) в т. 2 се създава т. 2.28:
„2.28. Институт за защита на растенията – Костинброд
69“.
§ 4. Министърът на земеделието и храните
да извърши необходимите промени в Устройствения правилник на Националната служба
за растителна защита.
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§ 5. Министърът на земеделието и храните
да извърши необходимите корекции по бюджетите на Селскостопанската академия и
Националната служба за растителна защита.
§ 6. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10813

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства за
2010 г. за окончателни плащания по проекти,
изпълнявани от Министерството на образо
ванието, младежта и науката по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства в размер до
3 800 000 лв. за окончателни плащания по
проекти, изпълнявани от Министерството на
образованието, младежта и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007 – 2013 г., съобразно текущото
изпълнение на републиканския бюджет за 2010 г.
Чл. 2. За възстановените през 2011 г. средства за извършените плащания по реда на
чл. 1 не се предоставя лимит по бюджета на
Министерството на образованието, младежта
и науката.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за 2010 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
министъра на образованието, младежта и
науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
15 декември 2010 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10814
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол по Закона за
здравето, приета с Постановление № 242 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 83 от 2007 г.; доп., бр. 39 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За извършване на експертна
оценка на документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди се
заплащат такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на данните
в документите за издаване на разрешение
за пускане на пазара на биоцид по чл. 17б,
ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
(ЗЗВВХВС) – 1550 лв.;
2. за оценка на риска за човека, животните
и околната среда по данните в документите за
издаване на разрешение за пускане на пазара на
биоцид по чл. 17б, ал. 1 ЗЗВВХВС – 6900 лв.;
3. за оценка на пълнотата на данните в
документите за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид въз основа на
установена рамкова формулация по чл. 17о,
ал. 10 ЗЗВВХВС – 170 лв.;
4. за оценка на риска за човека, животните
и околната среда по данните в документите за
издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС – 620 лв.
(2) За промяна на разрешение за пускане на
пазара на биоцид по чл. 17и, ал. 7 ЗЗВВХВС
се заплащат такси, както следва:
1. за промяна в търговската регистрация на
лицето, което пуска на пазара биоцида – 20 лв.;
2. за промяна на опаковката на биоцида – 35 лв.;
3. за промяна на областта на приложение
и/или на начина на у пот реба на биоцида – 1030 лв.
(3) За подновяване на разрешението за
пускане на пазара на биоцид по чл. 17к, ал. 9
ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 4050 лв.
(4) За издаване на временно разрешение
по чл. 18в, ал. 1 ЗЗВВХВС се заплаща такса
в размер 8330 лв.
(5) За издаване на ново разрешение по
чл. 18в, ал. 8 ЗЗВВХВС се заплаща такса в
размер 1050 лв.
(6) За издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, разрешен в държава – членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на разрешението по чл. 19г, ал. 6
ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 2850 лв.
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(7) За издаване на разрешение за пускане
на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС се
заплаща такса в размер 920 лв.
(8) За издаване на временно разрешение
по чл. 30, ал. 5 ЗЗВВХВС на биоцид, който не
отговаря на изискванията на глава четвърта
ЗЗВВХВС, се заплаща такса в размер 1890 лв.“
§ 2. В раздел ІІІ се създава чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) За издаване на удостоверение
за пускане на пазара на биоцид с нисък риск
се заплащат такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на данните в
документите за издаване на удостоверение
за регистрация на биоцид с нисък риск по
чл. 17д, ал. 12 ЗЗВВХВС – 510 лв.;
2. за оценка на риска за човека, животните
и околната среда по данните в документите
за издаване на удостоверение за регистрация
на биоцид с нисък риск по чл. 17д, ал. 12
ЗЗВВХВС – 3450 лв.;
3. за оценка на пълнотата на данните в
документите за издаване на удостоверение
за регистрация на биоцид с нисък риск въз
основа на установена рамкова формулация по
чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС – 130 лв.;
4. за оценка на риска за човека, животните
и околната среда по данните в документите
за издаване на удостоверение за регистрация
на биоцид с нисък риск въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10
ЗЗВВХВС – 500 лв.
(2) За промяна на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17и, ал. 7
ЗЗВВХВС се заплащат такси, както следва:
1. за промяна в търговската регистрация
на лицето, което пуска на пазара биоцида с
нисък риск – 20 лв.;
2. за промяна на опаковката на биоцида с
нисък риск – 35 лв.;
3. за промяна на областта на приложение
и/или на начина на употреба на биоцида с
нисък риск – 1030 лв.
(3) За подновяване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17к,
ал. 10 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер
2050 лв.
(4) За издаване на временно удостоверение
за регистрация по чл. 18в, ал. 1 ЗЗВВХВС се
заплаща такса в размер 3880 лв.
(5) За издаване на ново удостоверение за
регистрация по чл. 18в, ал. 8 ЗЗВВХВС се
заплаща такса в размер 500 лв.
(6) За издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск, регистриран
в държава – членка на Европейския съюз,
чрез взаимно признаване на регистрацията
по чл. 19ж, ал. 5 ЗЗВВХВС се заплаща такса
в размер 1740 лв.“
§ 3. В раздел VІ се създава чл. 37:
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„Чл. 37. За включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 или
3 ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на внесените
документи за включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 или
3 ЗЗВВХВС – 22 150 лв.;
2. за изготвяне на оценка на досиетата на ак тивни вещест ва по ч л. 18, а л. 5
ЗЗВВХВС – 53 000 лв.“
§ 4. В параграф единствен от заключителните разпоредби след думите „Закона за здравето“ се поставя запетая и се добавя „чл. 19щ
от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За заявления за издаване на разрешения за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о
ЗЗВВХВС, по които са събрани такси преди
влизане в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10815

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за нуждите на Център „Фонд за
лечение на деца“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни средства в размер 1 600 000 лв.
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г. за нуждите на Център „Фонд
за лечение на деца“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране и/или на икономии
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 23
декември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10926

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ,
бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. и
бр. 4 и 60 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се извършват от“ се
добавя „лекар в“.
2. В ал. 2 след думите „се провежда от“ се
добавя „лекар в“, а думите „и диспансерите“ се
заменят с „както и от Комплексни онкологични
„центрове“, „Центрове за психично здраве“ и
„Центрове за кожно-венерически заболявания“.
§ 2. В чл. 5, ал. 5 след думите „карта за
профилактика на бременността,“ се добавя
„включена в медицинския софтуер на лекаря,
наблюдаващ бременността и“.
§ 3. В чл. 4 се създават ал. 10, 11 и 12:
„(10) Всеки личен лекар е длъжен да поставя
на общодостъпно място в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска
помощ информация относно вида и честотата
на профилактичните прегледи и изследвания,
на които подлежат лицата над 18 г.
(11) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания
при лицата над 18 години общопрактикуващият
лекар формира рискови групи съгласно приложение № 1б.
(12) Лицата над 18 години, включени в
рисковите групи по приложение № 1б, при
необходимост, по преценка на ОПЛ, подлежат
на профилактичен преглед един път в годината
при съответния лекар специалист.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите „лица със“
се заличават.
§ 5. Член 11 се изменя така:
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„Чл. 11. В случаите, когато здравноосигуреното лице направи нов избор на личен лекар,
новоизбраният лекар изисква от досегашния
копие от медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 8 думите „по чл. 10, т. 3 от Закона за
лечебните заведения“ се заменят с „по чл. 10, т. 3,
3а и 3б от Закона за лечебните заведения, както
и от лечебни заведения за болнична помощ“.
2. В ал. 9 думите „лечебни заведения по
чл. 10, т. 3 от Закона за лечебните заведения“
се заменят с „лечебните заведения по ал. 8“.
§ 7. В раздел III Диспансеризация се създава чл. 19:
„Чл. 19. (1) На диспансеризация подлежат
всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки.
(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение, водят регистър
(на електронен и хартиен носител) на всички
диспансеризирани лица.
(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва
в лечебното заведение, в което е осъществена
трансплантацията.
(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република
България, се диспансеризират в избрано от тях
лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.
(5) Лечебните заведения, които осъществяват
диспансерна дейност, предоставят заверени три-
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месечни отчети до 15-о число на първия месец
на всяко следващо тримесечие в Регионалните
центрове по здравеопазване и в Регионалната
здравноосигурителна каса, съдържащи следните
данни:
1. вид на трансплантацията;
2. имена, пол и възраст на лицето;
3. пореден номер на прегледа;
4. дата на осъществяване на прегледа;
5. вид на прегледа;
6. водеща диагноза и код по Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – X ревизия.
(6) Екземпляр от медицинската документация
се предава на пациента, който го предоставя
на личния си лекар.“
§ 8. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „възраст на детето от две до седем
години“, в колона „вид и честота на профилактичния преглед“ в края се добавя „изследване
на зрителната острота“, а в колона „честота
на прегледа“ в края се добавя „един път на
пет години“.
2. В забележката в края се добавя ново
изречение: „До 28-ия ден от раждането детето
се посещава в дома от лекар (със снемане
на анамнеза и подробен обективен статус) в
първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден
след изписването му от лечебното заведение,
където се е родило.“
§ 9. Приложение № 1а към чл. 4, ал. 8 се
изменя така:

„Приложение № 1а
към чл. 4, ал. 8
Вид и честота на профилакттичните прегледи и изследвания при лица над 18 години
Възраст

Вид на профилактичния преглед и изследванията

Честота

Над 18 години

изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен ежегодно
статус, изследване острота на зрение, измерване на АН, ЕКГ;
изследване на урина за протеин, глюкоза, уробилиноген/билирубин, кетонни тела и pH (с тест лента в кабинет); определяне
на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори.
веднъж на 5 години
От 3�����������
0����������
до 45 го- ПКК

дини
Жени ≥ 30 години мануално изследване на млечна жлеза
Мъже ≥ 40 гохолестерол и триглицериди
дини
От 46 до 65 го- ПКК
дини
Мъже ≥ 46����
������
години
Жени ≥ 50 го- холестерол и триглицериди
дини
Мъже ≥ 50 го- PSA
дини
Жени от 50 до 69 мамография на млечни жлези
г од и н и вк л юч ително
Над 65 години
ПКК
Холестерол и триглицериди

ежегодно
веднъж на 5 години
веднъж на 5 години

един път на пет години
веднъж на 2 години
веднъж на 2 години

ежегодно
един път на пет години
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Забележки:

д) наркомани;
е) НІV-позитивни.
3.2. Злокачествено новообразувание на млечната
жлеза при жени със:
а) фамилна анамнеза (І степен родственици)
при жени за злокачествено новообразувание на
млечната жлеза;
б) възраст > 35 години, индекс на телесна
маса ≥ 25 – 30 (затлъстяване), ограничена/силно
редуцирана физическа активност, ранно менархе
и късна менопауза, малък брой бременности и
късна възраст на първото раждане (след 30-ата
годишнина);
в) близки родственици с карциноми на: гърдата,
яйчника, колона и ректума, пикочния мехур, белия
дроб, саркоми; жени, лекувани за карциноми на
ендометриума, яйчника и дебелото черво;
г) доброкачествена дисплазия на млечната
жлеза;
д) жени, приемали дълго време хормонално
заместителна терапия, системна неправилна
употреба на контрацептиви, постменопаузална
хормонотерапия.
3.3. За злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област:
а) анамнеза за: аденом или нехиперпластичен
сесилен полип, колоректален карцином и/или възпалително заболяване на дебелото черво (болест
на Crohn, улцерозен колит);
б) фамилна анамнеза (наличие на: роднина
от първо коляно или двама от второ коляно) за
злокачествено новообразувание на ректосигмо
идалната област;
в) неполипоидни синдроми: синдром на Lynch
и наследствен неполипозен колоректален карцином – HNPCC;
г) полипоза на дебелото черво;
д) с цьолиакия.
3.4. За злокачествено новообразувание на
простатата:
а) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., чиито баща или майка са с доказани злокачествени
новообразувания на простатата или гърдата;
б) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., с
повече от един мъжки родственик по пряка линия
(баща, брат/братя, син/синове), имащи доказан
простатен карцином; рискът нараства при диагностициране на карцинома в по-млада възраст;
в) адреногенитални разстройства;
г) анамнеза за лечение с хормонални препарати;
д) анамнеза за простатни заболявания, изследвания и биопсии;
е) нарастваща динамика в резултати от изследвания на PSA след 45-годишна възраст.“

1. Всеки профилактичен преглед включва
анамнеза и пълен обективен статус.
2. Изследването на холестерол, триглицериди,
кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA в рамките
на календарната година, направено по друг повод,
не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.
3. Рискови фактори, при наличието на които се
назначава изследване на кръвна захар на гладно:
3.1. хипертония;
3.2. дислипидемия;
3.3. затлъстяване;
3.4. фамилна анамнеза за захарен диабет – роднини по първа линия със захарен диабет (родители,
братя и сестри);
3.5. анамнеза за диабет по време на бременност
или раждане на едър плод (над 4 кг);
3.6. анамнеза за овариална поликистоза.“

§ 10. Създава се приложение № 1б:

„Приложение № 1б
към чл. 4, ал. 10
Рискови групи
1. Сърдечно-съдови заболявания при лица със:
а) фамилна анамнеза за ранно (под 50 г. възраст)
заболяване на сърдечно-съдовата система (ИБС и
МСБ) и/или захарен диабет с микроалбуминурия;
б) комбинация от рискови фактори, включващи
тютюнопушене, повишено артериално налягане над
140/90, данни за дислипидемия, повишена кръвна
захар над 6 mmol/l, ИТМ > 25 кг/м2, увеличена
обиколка на талията и заседнал начин на живот;
в) метаболитен синдром (наднормено тегло
при индекс на телесна маса – ИТМ ≥ 30 кг/м2,
захарен диабет тип 2 или преддиабетно състояние
и артериална хипертония над 140/90 с данни за
HDL-холестерол под 1 mmol/l за мъже и 1.2 mmol/l
за жени и триглицериди над 1.7 mmol/l.
2. Захарен диабет при лица със:
а) фамилна анамнеза за захарен диабет (І степен родственици);
б) затлъстяване при индекс на телесна
маса – ИТМ ≥ 30 кг/м2;
в) предшестващи данни за дислипидемия;
г) предшестващ захарен диабет по време на
бременност или раждане на едър плод (над 4 кг);
д) доказана овариална поликистоза;
е) предшестващи данни за намален глюкозен
толеранс;
ж) артериална хипертония ≥140/90 в комбинация с някои от изброените по-горе рискови фактори.
3. Злокачествени новообразувания
3.1. Злокачествено новообразувание на шийката
на матката при жени със:
а) фамилна анамнеза при жени, чиито майки
са имали злокачествено новообразувание на шийката на матката;
б) жени с видими изменения на маточната
шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката; дисплазия на шийката на матката и други
невъзпалителни болести на шийката на матката;
в) жени с цитонамазка извън I и II степен по
Papanicolaou;
г) имуносупресирани болни;

БРОЙ 101

„

§ 11. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред:
Клинична лаборатория
хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити,
СУЕ, MCV, MCH, кръвна захар,
урина – седимент,
уробилиноген, кетони (до м.л. VI)

един път в
първи триместър;
по един
път – в V,
VIII и Х
лун. месец
“
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се изменя така:

Z 95.9

„

един път
п ри п ърво
посещение
по един
п ът – в V
и VIII лун.
месец

Z95.2
І05.2
Z95.2
“

2. След таблицата се допълват следните
забележки:
„*Забележки:
1. Изследването за определяне на кръвна
група и Rh фактор не се назначава, ако такива
вече са определени по друг повод. В този случай кръвната група и Rh факторът се вписват
в Картата за профилактика на бременността
по приложение № 3 въз основа на данните от
документа, в който са определени.
2. Изследване за заразеност с ХИВ се извършва след изразено информирано съгласие от
бременната по реда на чл. 87 и сл. от Закона за
здравето. Бременната може по всяко време да
откаже изследване за заразеност с ХИВ. Отказът
се удостоверява в медицинската документация с
подпис на лицето. На бременни жени, отказали
изследване на ХИВ, периодично се предлага
изследване за заразеност с ХИВ. Изследване за
заразеност с ХИВ се извършва при спазването
на изискванията на Наредба № 47 от 2009 г.
за условията и реда за изследване, съобщаване
и отчет на заразеност с вируса на синдрома
на придобитата имунна недостатъчност (ДВ,
бр. 103 от 2009 г.).“
§ 12. В приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 ред

Z 95.5

Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
На ли чие на коронар ен а н г иоп л ас т и чен
имплантат и
трансплантат
Наличие на сърдечен
и м п л а н т ат и т ра нс плантат,
неуточнени

се изменя така:
Ревматични
І05.0
болести на мит- Z95.2
ралната клапа
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

С Т Р. 7 7
І05.1

Клинична лаборатория
хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити,
СУЕ, MCV, MCH, кръвна захар,
урина – седимент,
уробилиноген, кетони (до м.л. III)

Наличие на
Z 95.2
сърдечни и
Z 95.3
съдови
имп лан тат и и
трансплантати Z 95.4

ВЕСТНИК

Митрална стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І05.0
Z95.3
І05.1
Z95.3
І05.2
Z95.3
І05.0
Z95.4
І05.1
Z95.4
І05.2
Z95.4
І05.0
Z95.9

Ревматични бо- І06.0
лести на аортната клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти
І06.1
Z95.2
“

І06.2
Z95.2
І06.0
Z95.3

Ревмат и чна ми тра л на и нс уфи ц иенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Митрална стеноза
и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Митрална стеноза
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Ревмат и чна ми тра л на и нс уфи ц иенция
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Митрална стеноза
и инсуфициенция
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Митрална стеноза
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Ревмат и чна ми тра л на и нс уфи ц иенция
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Митрална стеноза
и инсуфициенция
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Митрална стеноза
На личие на сърдечен имплантат и
трансплантат, не
уточнени
Ревматична аортна
стеноза
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Ревматична аортна
инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Ревматична аортна
стеноза
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа

С Т Р.
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І06.1
Z95.3
І06.2
Z95.3
І06.0
Z95.4
І06.1
Z95.4
І06.2
Z95.4
І06.0
Z95.9

І06.1
Z95.9

І06.2
Z95.9

Вторична хипертония
Наличие на сърдечни и съдови
имп лан тан т и и
трансплантанти
Неревмат и ч н и
болести на митралната к лапа
Наличие на сърдечни и съдови
имп лан тан т и и
трансплантанти

І15
Z95.9

І34.0
Z95.2

Ревматична аортна
инсуфициенция
На л и ч ие на кс е ногенна сърдечна
клапа
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
На л и ч ие на кс е ногенна сърдечна
клапа
Ревматична аортна
стеноза
На л и ч ие на д ру г
заместител на сърдечна клапа
Ревматична аортна
инсуфициенция
На л и ч ие на д ру г
заместител на сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
На л и ч ие на д ру г
заместител на сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, не
уточнени
Ревматична аортна
инсуфициенция
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, не
уточнени
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, не
уточнени
Вторична хипертония
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, не
уточнени
Митрална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

ВЕСТНИК

БРОЙ 101
І34.2
Z95.2
І34.8
Z95.2
І34.0
Z95.3
І34.1
Z95.3
І34.2
Z95.3
І34.8
Z95.3
І34.0
Z95.4
І34.1
Z95.4
І34.2
Z95.4
І34.8
Z95.4
І34.0
Z95.9

І34.1
І34.1
Z95.2

Митрален (клапен)
пролапс
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

Z95.9

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Митрална (клапна)
инсуфициенция
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Митрален (клапен)
пролапс
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Други неревматични болести на митралната клапа
На л и ч ие на ксеногенна сърдечна
клапа
Митрална (клапна)
инсуфициенция
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Митрален (клапен)
пролапс
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Други неревматични болести на митралната клапа
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Митрална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, не
уточнени
Митрален (клапен)
пролапс
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, не
уточнени

БРОЙ 101
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І34.2
Z95.9

І34.8
Z95.9

Н е р е в м а т и ч - І35.0
н и б оле с т и на
аортната клапа Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти
І35.0
Z95.3
І35.0
Z95.4
І35.0
Z95.9

І35.1
Z95.2
І35.1
Z95.3
І35.1
Z95.4
І35.1
Z95.9

І35.2
Z95.2

Неревматична
митрална (клапна)
стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Аор т н а (к л а п н а)
стеноза
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Аор т н а (к л а п н а)
стеноза
На ли чие на ксеногенна сърдечна
клапа
Аор т н а (к л а п н а)
стеноза
Наличие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Аор т н а (к л а п н а)
стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Аор т н а (к л а п н а)
инсуфициенци я
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Аор т н а (к л а п н а)
инсуфициенция
На ли чие на ксеногенна сърдечна
клапа
Аор т н а (к л а п н а)
инсуфициенция
Наличие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Аор т н а (к л а п н а)
инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Аор т н а (к л а п н а)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9
І35.2
Z95.3

І35.2
Z95.4

І35.2
Z95.9

Аор т на (к ла п на)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа
Аор т на (к ла п на)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа
Аор т на (к ла п на)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Не р евм ат и ч н и І36.0
болести на трик успида лната
клапа
Z95.2
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

І36.0

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа

Z95.3

І36.0
Z95.4

І36.0
Z95.9

І36.1
Z95.2

І36.1
Z95.3

І36.1
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа

С Т Р.
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І36.1
Z95.9

І36.2

Z95.2

І36.2

Z95.3

І36.2

Z95.4

І36.2

Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т а т,
неуточнени
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
На личие на ксеногенна сърдечна
клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т а т,
неуточнени

ВЕСТНИК

БРОЙ 101
Q21.1
Z95.9

Q21.2
Z95.9

Q21.3
Z95.9

Q21.4
Z95.9

Аортопулмонален
септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Q22.1

Вродена стеноза на
клапата на белодробната артерия
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Z95.9

Вродени анома- Q20.0
лии на сърдечните камери и Z95.9
съобщителните
отвори
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти

Общ ар т ериа лен
трункус
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т а т,
неуточнени

Z95.2

Q20.3

Дискордантно
свързване на камерите с артериите
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т а т,
неуточнени

Q22.2

Q22.4
Z95.9

Междукамерен
септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т а т,
неуточнени

Те т р а л о г и я н а
Fallot
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Атрезия на клапата
на белод робната
артерия
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Атриовентрикуларен блок, пълен
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т а т,
неуточнени

Вродени анома- Q21.0
лии на сърдечн ат а п р ег р а д а Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти

Предсърднокамерен септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Вродени анома- Q22.0
лии на пулмоналната и трик у с п и д а л н а т а Z95.9
клапа
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти

Атриовентрику- І44.2
ларен блок и ляв
бедрен блок
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти

Z95.9

Междупредсърден
септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени

Q22.5
Z95.3
Вродени анома- Q23.0
лии на аортната и митралната Z95.2
клапа
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти

Вродена инсуфициенция на клапата
на белод робната
артерия
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Вродена стеноза на
т ри к усп и да л ната
клапа
Наличие на сърдечен имплантат
и т р а н с п л а н т ат,
неуточнени
Аномалия на
Ebstein
Наличие на ксеногенна сърдечна
клапа
Вродена стеноза на
аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

БРОЙ 101
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Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

Z95.2

Q23.2
Z95.2

Q23.3
Z95.2

Q23.4
Z95.9

Вродени анома- Q25.0
лии на големите
артерии
Z95.9
Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и
трансплантанти
Q25.1
Z95.9

Q25.3
Z95.9

„

„

Вродена митрална
стеноза
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

Ревматичн и б о ле с т и
на аортната
клапа
Наличие на
с ърдеч н и и
с ъ дови и мплантанти и
т рансплантанти

Наличие на ксеногенна
сърдечна клапа

Z 95.4

Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

Z 95.5

Наличие на коронарен
ангиопластичен имплантат и трансплантат

Z 95.9

Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат,
неуточнени

I05

І06
Z95.2
І06
Z95.3
І06

І06
Z95.9

Стеноза на аортата
Наличие на сърдечен имплантат
и т ра нс п л а н т ат,
неуточнени
“

Z 95.3

Z95.3

Z95.4

Коарктация на
аортата
Наличие на сърдечен имплантат
и т ра нс п л а н т ат,
неуточнени

Наличие на протеза на
сърдечна клапа

I05

Z95.9

О т в о р е н д у к т ус
артериозус
Наличие на сърдечен имплантат
и т ра нс п л а н т ат,
неуточнени

Z 95.2

Z95.2

I05

Синдром на хипопластичното ляво
сърце
Наличие на сърдечен имплантат
и т ра нс п л а н т ат,
неуточнени

Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат

I05

Z95.4

Вродена митрална
инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

Z 95.1
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се изменя така:
Ревматични болести
н а м и т р а лната к лапа
Наличие на
с ърдеч н и и
с ъ дови и мплантанти и
т рансплантанти

§ 13. В приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 ред
Наличие на
сърдечни и
съдови имп лан тат и и
т р а н с п л а нтати

ВЕСТНИК

“

Ревматични болести
на митралната клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Ревматични болести
на митралната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ревматични болести
на митралната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Ревматични болести
на митралната клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Ревматични болести
на аортната клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Ревматични болести
на аортната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ревматични болести
на аортната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Ревматични болести
на аортната клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Х и пер т он и- І12
ч ен б ъ б р ек Z95.9
Наличие на
с ърдеч н и и
с ъ дови и мплантанти и
т рансплантанти

Хипертоничен бъбрек
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

С ъ ч е т а н и е І13
на хипертонично сърце
с хипертони- Z95.9
ч ен б ъ б р ек
Наличие на
с ърдеч н и и
с ъ дови и мплантанти и
т рансплантанти

Съчетание на хипертонично сърце с хипер т он и чен бъбрек
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Вторична хи- І15
пертония
Z95.9
Наличие на
с ърдеч н и и
с ъ дови и мплантанти и
т рансплантанти

Вторична хипертония
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
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Стенокарди я I20
Н а л и ч ие н а Z95.1
сърдечни и
съдови имплантанти и I20
т р а н с п л а н - Z95.5
танти
I20
Z95.9
Х р о н и ч н а I25.2
и с х е м и ч н а Z95.1
болест на сърцето
Н а л и ч ие н а
с ъ р д е ч н и и I25.2
съдови имплантанти и Z95.5
трансплантанти
I25.2
Z95.9
Дру г и боле - I28.9
сти на белодробните съ- Z95.9
дове
Н а л и ч ие н а
сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти
Неревматич- I34
ни болести на
мит ра лната
клапа
Z95.2
Н а л и ч ие н а
с ъ р д е ч н и и I34
съдови имплантанти и
т р а н с п л а н - Z95.3
танти
I34
Z95.4
I34
Z95.9
Неревматич- I35
ни болести
на аор т н ат а Z95.2
клапа
Н а л и ч ие н а
сърдечни и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Стенокардия
Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат
Стенокардия
Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантат и т рансплантат
Стенокардия
Наличие на сърдечен
имплантат и т рансплантат, неуточнени
Стар инфаркт на миокарда
Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат
Стар инфаркт на миокарда
Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантат и т рансплантат
Стар инфаркт на миокарда
Наличие на сърдечен
имплантат и т рансплантат, неуточнени
Белодробно-съдова болест, неуточнена
Наличие на сърдечен
имплантат и т рансплантат, неуточнени

ВЕСТНИК
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I35
Z95.3
I35
Z95.4
I35
Z95.9

Неревматични болести на
трикуспидалната клапа
На л и ч ие на
с ърдеч н и и
съдови имплантанти и
трансплантанти

I36
Z95.2
I36
Z95.3
I36
Z95.4
I36
Z95.9

Неревматични болес т и н а м и т р а л н ат а
клапа
Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Неревматични болес т и н а м и т р а л н ат а
клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматични болес т и н а м и т р а л н ат а
клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Неревматични болес т и н а м и т р а л н ат а
клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и т рансплантат, неуточнени
Неревматични болести на аортната клапа
Наличие на протеза на
сърдечна клапа

Болести на
пулмоналната к лапа
На л и ч ие на
с ърдеч н и и
съдови имплантанти и
трансплантанти

I37
Z95.2
I37
Z95.3
I37
Z95.4
I37
Z95.9

Е н д о к а рд и т I38
без уточняване на засегната клапа
Z95.2
На л и ч ие на
с ърдеч н и и
съдови имплантанти и
трансплантанти

Неревматични болести на аортната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматични болести на аортната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Неревматични болести на аортната клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Болести на пулмоналната клапа
Наличие на протеза на
сърдечна клапа
Болести на пулмоналната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Болести на пулмоналната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Болести на пулмоналната клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Ендокардит без уточняване на засегната
клапа
Наличие на протеза на
сърдечна клапа
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I38
Z95.3
I38
Z95.4
I38
Z95.9

К а р д и о м и - I42.1
опатия
На л и ч ие на
с ъ р д е ч н и и Z95.9
съдови имплантанти и
т р а н с п л а н - I42.2
танти
Z95.9

Атриовентрикуларен блок
и ляв бедрен
блок
На л и ч ие на
с ърдеч н и и
съдови имплантанти и
трансплантанти
Сърдечна недостатъчност
На л и ч ие на
с ърдеч н и и
съдови имплантанти и
трансплантанти

I44.2
Z95.9

I50.0
Z95.9

I50.1
Z95.9

Аневризма и I71.2
дисекация на
аортата
На л и ч ие на Z95.9
с ърдеч н и и
съдови имплантанти и
трансплантанти
I71.4
Z95.9

Ендокардит без уточ
няване на засегната
клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ендокардит без уточ
няване на засегната
клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна
клапа
Ендокардит без уточ
няване на засегната
клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Друга хипертрофична
кардиомиопатия
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Атриовентрикуларен
блок, пълен
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Застойна сърдечна недостатъчност
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Левокамерна недостатъчност
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
А невризма на торакална аорта без споменаване на руптура
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

ВЕСТНИК
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I71.6

Z95.9

„

„

§ 14. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 5 ред
Z 95.2
Наличие на
с ърдеч н и и
с ъ дови и мп л а н т ат и и Z 95.3
т рансплантати

Наличие на протеза на сърдечна
клапа

Z 95.4

Наличие на дру г
заместител на сърдечна клапа

Z 95.5

Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и
трансплантат

Z 95.9

Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
“

На ли чие на ксеногенна сърдечна
клапа

се изменя така:
Р е в м а т и ч н и І05.0
б о л е с т и н а Z95.2
митралната
клапа
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
І05.1
Z95.2
І05.2
Z95.2

Ми т ра лна стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

Ревматична митрална инсуфициенци я
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Митрална стеноза и
инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І05.0
Z95.3

Ми т ра лна стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.1

Ревматична митрална инсуфициенци я
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Z95.3
І05.2

Аневризма на абдоминална аорта без споменаване на руптура
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

А невризма на торако-абдоминална аорта
без споменаване на
руптура
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени “

Z95.3
І05.0
Z95.4

Митрална стеноза и
инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ми т ра лна стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
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І05.1
Z95.4

І05.2
Z95.4

І06.1

Митрална стеноза и
инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.2

Ми т ра лна стеноза
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Р е в м а т и ч н и І06.0
болести на
аортната клапа Z95.2
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Ревматична аортна
стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І06.1

Ревматична аортна
инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І06.2
Z95.2
І06.0
Z95.3
І06.1
Z95.3
І06.2
Z95.3
І06.0
Z95.4
І06.1
Z95.4
І06.2
Z95.4
І06.0
Z95.9

БРОЙ 101

Ревматична митрална инсуфициенци я
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа

І05.0
Z95.9

Z95.2

ВЕСТНИК

Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ревматична аортна
инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Ревматична аортна
инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Ревматична аортна
стеноза
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Z95.9

Z95.9

Ревматична аортна
инсуфициенция
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Ревматична аортна
стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Вторична хи- І15
пертония
Н а л и ч и е н а Z95.9
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Вторична хипертония
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Нер евм ат и ч- І34.0
ни болести на
м и т р а л н а т а Z95.2
клапа
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Митрална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І34.1

Митрален (клапен)
пролапс
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

Z95.2
І34.2
Z95.2
І34.8
Z95.2
І34.0
Z95.3
І34.1
Z95.3
І34.2
Z95.3
І34.8
Z95.3
І34.0
Z95.4

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Други неревматични
болести на митралната клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Митрална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Митрален (клапен)
пролапс
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Други неревматични
болести на митралната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Митрална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
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І34.1
Z95.4
І34.2
Z95.4
І34.8
Z95.4
І34.0
Z95.9
І34.1
Z95.9
І34.2
Z95.9
І34.8
Z95.9

Митрален (клапен)
пролапс
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

Z95.9
І35.1
Z95.2

І35.1
Z95.4
І35.1

Z95.2

Митрален (клапен)
пролапс
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Други неревматични
болести на митралната клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.0

Z95.3

Митрална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.0

Z95.4

І35.1

Z95.9

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І35.0

С Т Р. 8 5

Други неревматични
болести на митралната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

Нер евм ат и ч- І35.0
ни болести на
аортната клапа Z95.2
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Z95.3

ВЕСТНИК

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Аортна (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І35.2

І35.2
Z95.3
І35.2
Z95.4
І35.2
Z95.9

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
А о р т н а (к л а п н а)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
А о р т н а (к л а п н а)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
А о р т н а (к л а п н а)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
А о р т н а (к л а п н а)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Нер евм ат и ч- І36.0
ни болести на
т рик успида лZ95.2
ната клапа
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

І36.0

Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Z95.3
І36.0
Z95.4
І36.0
Z95.9
І36.1
Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматична трикуспидална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН
І36.1
Z95.3
І36.1
Z95.4
І36.1
Z95.9
І36.2

Z95.2
І36.2

Z95.3
І36.2

Z95.4
І 36.2

Неревматична трикуспидална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна)
инсуфициенция
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени
Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Неревматична трикуспидална (клапна)
стеноза и инсуфициенция

Z95.9

Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Атриовентри- І44.2
куларен блок
и ляв бедрен Z95.9
блок
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

А т риов ен т ри к у л арен блок, пълен
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени ано- Q20.0
малии
на
с ъ р д е ч н и т е Z95.9
камери и съобщи телни те
отвори
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Общ артериален
трункус
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с
артериите
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Z95.9

ВЕСТНИК
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Вродени ано- Q21.0
малии на сърдечната п ре- Z95.9
града
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Междукамерен
септален дефект
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.1

Меж д у п р едс ърд ен
септален дефект
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Z95.9

Q21.2
Z95.9

Предсърднокамерен
септален дефект
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.3
Z95.9

Тетралогия на Fallot
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.4

Аор топ улмона лен
септален дефект
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Z95.9

Вродени ано- Q22.0
малии на пулмона л ната и
т рик успида л- Z95.9
ната клапа
На личие на
сърдечни и съQ22.1
дови имплантанти и трансплантанти
Z95.9

Атрезия на клапата на белодробната
артерия
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.2

Вродена инсуфициен ц и я на к ла пата
на белодробната артерия
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

Z95.2
Q22.4
Z95.9

Вродена стеноза на
клапата на белодробната артерия
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродена стеноза на
т рик успи да лната
клапа
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.5
Z95.3

Аномалия на Ebstein
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Вродени ано- Q23.0
малии на аортната и митрал- Z95.2
ната клапа
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Вродена стеноза на
аортната клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
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Q23.1
Z95.2
Q23.2
Z95.2
Q23.3
Z95.2
Q23.4
Z95.9

„

„

„

Вродена инсуфициенция на аортната
клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

ВЕСТНИК
„

Вродена мит рална
стеноза
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Вродена мит рална
инсуфициенция
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
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се изменя така:
Ревмат и чни
болести на
митралната
клапа
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Синдром на хипоп лас т и ч но т о л я во
сърце
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

I05
Z95.2
I05
Z95.3
I05
Z95.4

Вродени ано- Q25.0
малии на големите артерии
Н а л и ч и е н а Z95.9
сърдечни и съдови имплантанти и транс- Q25.1
плантанти
Z95.9

Отворен дуктус артериозус

I05

Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Z95.9

Q25.3
Z95.9

Стеноза на аортата
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

Коарктация на аортата
Наличие на сърдечен
имплантат и трансплантат, неуточнени

§ 15. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 6
се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред:
Дисфункция на E29.1
тестисите

Тестикуларна хипофункция

се създава ред:
Ра з с т р ойс т ва E70.0
н а о б м я н ат а
на ароматните
аминокиселини

Наличие на аортнокоронарен шънтов
трансплантат

Z 95.2

Наличие на протеза
на сърдечна клапа

Z 95.3

На личие на ксеног ен на с ърдеч на
клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа
Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантат и трансплантат
Наличие на сърдеч е н и м п л а н т ат и
трансплантат, неуточнени

Z 95.9

Z95.4
І06

“

Н а л и ч и е н а Z 95.1
сърдечни и съдови имп ла нтати и т рансплантати

Z 95.5

І06

“

Класическа фенилкетонурия

2. Ред:

Z 95.4

“

Р е в м а т и ч н и І06
болести на
аортната клапа
Н а л и ч и е н а Z95.2
сърдечни и съдови имплан- І06
танти и трансплантанти
Z95.3

Z95.9

“

Хипертоничен
бъбрек
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Съчетание на
хипертонично
сърце с хипертоничен бъбрек
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І12
Z95.9

І13

Z95.9

Ревматични болести на митралната
клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Ревматични болести на митралната
клапа
На л и ч ие на кс е ногенна сърдечна
клапа
Ревматични болести на митралната
клапа
На л и ч ие на д ру г
заместител на сърдечна клапа
Ревматични болести на митралната
клапа
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
Ревматични болест и на аор т ната
клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Ревматични болест и на аор т ната
клапа
На л и ч ие на кс е ногенна сърдечна
клапа
Ревматични болест и на аор т ната
клапа
На л и ч ие на д ру г
заместител на сърдечна клапа
Ревматични болест и на аор т ната
клапа
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
Хипертоничен бъбрек
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
Съчетание на хипертонично сърце
с хипертоничен бъбрек
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
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Вторична хипертония
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
С т енок а рд и я
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

ДЪРЖАВЕН
І15
Z95.9

I20
Z95.1
I20
Z95.5

I20
Z95.9

Хронична
исхемична
болест на сърцето
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I25.2
Z95.1
I25.2
Z95.5

I25.2
Z95.9

Други болести
на белодробните съдове
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Не р евм ат и чни болести на
митралната
клапа
Наличие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I28.9
Z95.9

Вторична хипертония
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
Стенокардия
Наличие на аортнокоронарен шънтов
трансплантат
Стенокардия
Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантат и трансплантат
Стенокардия
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
С тар и нфарк т на
миокарда
Наличие на аортнокоронарен шънтов
трансплантат
С тар и нфарк т на
миокарда
Наличие на коронарен ангиопластичен
имплантат и трансплантат
С тар и нфарк т на
миокарда
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
Белодробно-съдова
болест, неуточнена
Наличие на сърдечен и м п ла н тат и
трансплантат, неуточнени
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Неревмат и ч- I35
ни болести
н а ао р т н ат а
клапа
Z95.2
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
I35
Z95.3
I35
Z95.4
I35
Z95.9

Неревмат и ч- I36
ни болести на
трикуспидалната клапа
Z95.2
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и транс- I36
плантанти
Z95.3
I36
Z95.4

I34
Z95.2

Неревматични болести на митралната клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа

I36
Z95.9

I34
Z95.3
I34
Z95.4
I34
Z95.9

Неревматични болести на митралната клапа
На л и ч ие на кс е ногенна сърдечна
клапа
Неревматични болести на митралната клапа
На личие на дру г
заместител на сърдечна клапа
Неревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечен имп лан тат и
трансплантат, неуточнени

Б о л е с т и н а I37
пулмоналната
клапа
Z95.2
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансI37
плантанти
Z95.3

I37
Z95.4

Неревматични болести на аортната
клапа
Наличие на протеза на сърдечна
клапа

Неревматични болести на аортната
клапа
На ли чие на ксеногенна сърдечна
клапа
Неревматични болести на аортната
клапа
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа
Неревматични болести на аортната
клапа
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
На ли чие на ксеногенна сърдечна
клапа
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа
Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечен имплантат и
трансплантат, неуточнени
Болести на пулмоналната клапа
Наличие на протеза на сърдечна
клапа
Болести на пулмоналната клапа
На ли чие на ксеногенна сърдечна
клапа
Болести на пулмоналната клапа
Наличие на друг
заместител на сърдечна клапа

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН
I37
Z95.9

Ендокардит
без уточняване на засегната
клапа
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I38
Z95.2
I38
Z95.3
I38
Z95.4
I38
Z95.9

Кардиомио I42.1
патия
На личие на
сърдечни и съ- Z95.9
дови имплантанти и трансплантанти
I42.2
Z95.9

Атриовентрикуларен блок
и ляв бедрен
блок
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
Сърдечна недостатъчност
На личие на
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I44.2
Z95.9

I50.0
Z95.9

I50.1
Z95.9

А невризма и I71.2
дисекация на
аортата
Н а л и ч и е н а Z95.9
сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Болести на пулмоналната клапа
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
Ендокардит без уточняване на засегната клапа
Наличие на протеза
на сърдечна клапа
Ендокардит без уточняване на засегната клапа
Н а л и ч ие н а кс е ногенна сърдечна
клапа
Ендокардит без уточняване на засегната клапа
На л и ч ие на д ру г
заместител на сърдечна клапа
Ендокардит без уточняване на засегната клапа
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
Обст ру ктивна х ипертрофична кардиомиопатия
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
Друга хипертрофична кардиомиопатия
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
Ат риовен т рик уларен блок, пълен
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени

Застойна сърдечна
недостатъчност
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
т рансп лан тат, неуточнени
Левокамерна недостатъчност
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
А невризма на торакална аорта без
споменаване на руптура
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
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I71.4

Z95.9

I71.6

Z95.9

10828

А невризма на абдом и н а л н а аор т а
без споменаване на
руптура
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
А невризма на торако-абдоминална
аорта без споменаване на руптура
Наличие на сърдечен и м п ла н т ат и
трансплантат, неуточнени
“

Министър: Ст. Константинов

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., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г.,
бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45 и 62 от 2010 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби се създават § 1а и § 1б:
„§1а. „Дежурен кабинет“ е структура на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“,
т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от Закона за лечебните
заведения, в която лекари със специалност по
обща медицина, с друга специалност или по
изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица
между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през
работните дни и денонощно през почивните и
празничните дни. Лечебното заведение, разкрило
дежурния кабинет, предоставя на съответната
районна здравноосигурителна каса в края на
месеца, предхождащ месеца на дежурствата,
списък на лекарите, които дават дежурства в
кабинета по дни и часове, адрес на дежурния
кабинет/и, като при необходимост списъкът
може да се актуализира.
§1б. „Еднодневна хоспитализация“ е прием,
диагностика и лечение в болнични условия до
24 часа, при които не е нужно пренощуване
в лечебното заведение за болнична помощ.“
§ 2. В приложение № 1 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част VI:
а) точка 12.2.5 се заличава;
б) в т. 12.4.1 след думата „възрастни“ се
добавя „и деца“;
в) точка 12.6.17 се заличава.
2. Част IX се изменя така:
„IX. Общопрактикуващият лекар осигурява
постоянен денонощен достъп до медицинска
помощ на задължително здравноосигурените
лица по един от следните начини:
1. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в
която е съучредител;
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2. по договор с друго лечебно заведение
по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ и/или по т. 2,
букви „б“, „в“ или „г“ от Закона за лечебните
заведения, разкрило дежурен кабинет;
3. индивидуално чрез 24-часово осигуряване
на консултация по телефон, в амбулаторията
или в дома на пациента по преценка на самия
общопрактикуващ лекар.“
§ 3. В приложение № 2 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I, раздел „Манипулации“:
a) точка 6 се заличава;
б) в т. 16 думите „или гипсова превръзка“
се заличават.
2. В част II „Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности“ пакет „Вирусология“ се изменя така:
„ВИРУСОЛОГИЯ
Специализирани изследвания
1. Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
2. Серологично изследване на антитела за
рубеола при бременни (IgM, IgG)
3. Серологично изследване на IgM антитела
за морбили при бременни
4. Серологично изследване на IgM антитела
срещу хепатитен А вирус
5. Серологично изследване на HBsAg на
хепатитен В вирус
6. Серологично изследване на anti-HBcIgM
антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
7. Серологично изследване на антитела срещу
хепатитен С вирус.“
§ 4. В приложение № 3 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „стоматологична“
се заменя с „дентална“.
2. В част I:
а) в заглавието думата „стоматологична“ се
заменя с „дентална“;
б) в т. 1.1 след думата „еднократен“ се добавя „допълнителен“;
в) в т. 2.1 след думата „еднократен“ се добавя „допълнителен“.
3. Част II се изменя така:
„II. Специализирана дентална помощ
1. При здравноосигурени лица до 18 години – детска дентална помощ
1.1. Обстоен преглед със снемане на зъбен
статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни
1.2. Лечение на неусложнен кариес чрез
обтурация с амалгама или химичен композит
1.3. Екстракция на временен зъб с анестезия
1.4. Екстракция на постоянен зъб с анестезия
1.5. Лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб
1.6. Лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб
2. При ЗЗОЛ до и над 18-годишна възраст – хирургична дентална помощ
1.1. Специализиран обстоен преглед
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1.2. Инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезията
1.3. Екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб с анестезия
1.4. Контролен преглед след някоя от горните две дейности
1.5. Двадесет и четири часово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия
1.6. Експертиза на временната неработо
способност.“
4. В част III, изречение първо думата „стоматологично“ се заменя с „дентално“.
5. Създава се част IV:
„IV. За здравноосигурени лица, настанени в
домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата,
задържани под стража, дейностите по т. I и II
се извършват с анестезия.“
§ 5. В приложение № 4 към член единствен
се създава ред 30 със следното съдържание:
„30. Парентерална инфузия на лекарствени
продукти при редки болести.“
§ 6. В приложение № 5 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред 7 се изменя така:
„7. Болести на черепно-мозъчните нерви
(ЧМН), на нервните коренчета и плексуси,
полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми.“
2. Редове 11 и 20 се заличават.
3. Ред 27 се изменя така:
„*27. Интервенционални процедури при
заболявания на гастроинтестиналния тракт с
неголям обем и сложност.“
4. Ред 46 се заличава.
5. Ред 47 се изменя така:
„*47.1. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно
изследване и/или интервенционално лечение с
насочване за ранна коронарография и болничен
престой до 1 ден
47.2. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно
изследване и/или интервенционално лечение
без насочване за ранна коронарография и с
минимален болничен престой 3 дни.“
6. Ред 50 се изменя така:
„*50. Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик.“
7. Ред 74 се изменя така:
„*74. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика.“
8. Ред 98 се изменя така:
„*98. Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания на
бронхобелодробната система.“
9. Ред 101 се изменя така:
„101. Декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната
система с механична вентилация.“
10. Ред 107 се изменя така:
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„*107. Заболявания на щитовидната жлеза
с инструментална диагностика.“
11. Ред 114 се изменя така:
„114. Глухота – диагностика и консервативно
лечение.“
12. Ред 115 се заличава.
13. Ред 116 се изменя така:
„*116.1. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен
и централен тип (диагностична)
116.2. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен
престой 4 дни.“
14. Редове 118 и 119 се изменят така:
„118. Хирургично лечение при заболявания
на външно ухо и тъпанчева мембрана
119. Хирургично лечение на глухота при
проводно намаление на слуха.“
15. Ред 124 се заличава.
16. Ред 131 се изменя така:
„*131. Оперативно отстраняване на катаракта.“
17. Ред 132 се заличава.
18. Редове 134, 135 и 136 се изменят така:
„*134. Хирургични интервенции върху окото
и придатъците му със среден обем и сложност
135. Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
136. Други операции на очната ябълка с
голям обем и сложност.“
19. Редове 148 и 149 се изменят така:
„148. Оперативни процедури за задържане
на бременност след хабитуални (поне 2) аборта
и/или многоплодна бременност и/или инвитро
оплождане и/или състояние след операция на
маточната шийка (конизация, ампутация или
трахелектомия)
*149. Оперативни интервенции чрез долен
достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските
полови органи.“
20. Ред 180 се изменя така:
„*180. Оперативни интервенции върху гърда
с локална ексцизия и биопсия.“
21. Ред 194 се изменя така:
„194. Консервативно лечение на дълбоките
венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити.“
22. Ред 214 се изменя така:
„214.1. Оперативно лечение на болести на
бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена,
без онкологични заболявания
214.2. Спешни състояния в гръдната хирургия.“
23. Ред 250 се изменя така:
„250. Лечение на сифилис при бременни
жени и при малигнени форми (на вторичен
и третичен сифилис) с кристален пеницилин.“
24. Ред 262 се изменя така:
„*262. Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност.“
25. Ред 267 се заличава.
26. Ред 296 се изменя така:
„296. Болест на Лайел.“
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27. След ред 298 се добавя:

„Забележка. По клиничните пътеки, отбелязани
със знак „*“ се осигурява възможност за еднодневна хоспитализация в лечебното заведение за
болнична помощ.“

28. Редове 299 – 304 се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Индикатор А на критерий 3.1.7 от приложението към член единствен на Наредба № 41
от 2005 г. за утвърждаване на „Медицински
стандарти по обща медицинска практика“ (ДВ,
бр. 1 от 2006 г.) се изменя така:
„ђ А. Лекарите в практиката осигуряват
24-часово оказване на медицинска помощ поне
по един от следните начини: индивидуално;
от дежурен кабинет на груповата практика, в
която лекарите са съучредители; по договаряне
с друго лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и/или по т. 2, букви „б“, „в“ или „г“
ЗЛЗ, разкрило дежурен кабинет.“
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 яну
ари 2011 г.
Министър: Ст. Константинов
10834

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 12
от 16 декември 2010 г.

за проверките по реда на държавния прис
танищен контрол
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на проверки по
реда на държавния пристанищен контрол (ДПК)
на чужди кораби на територията на Република
България за установяване спазването на:
1. международните договори, по които Република България е страна, относно морската
безопасност, морската сигурност, опазването на
морската среда и условията на живот и работа
на борда на корабите;
2. критериите за държавен пристанищен
контрол на корабите и процедурите за проверка
и задържане.
(2) Честотата на проверките на чуждите
кораби зависят от техния рисков профил, като
корабите с висок рисков профил се проверяват
задълбочено и по-често.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“) непрекъснато, с изключение
на периода на нощното време.
(4) Разпоредбите на тази наредба не засягат
допълнителните изисквания на конвенциите,
отнасящи се до процедурите по уведомяване
и докладване, свързани с ДПК.
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Раздел II
Приложно поле
Чл. 2. (1) На проверка по реда на тази
наредба подлежи всеки кораб и неговият екипаж, който посещава морските пристанища на
Република България или място за заставане
на котва, за да участва във взаимодействие
кораб/пристанище.
(2) Проверки, извършени в морски води под
юрисдикцията на Република България, но извън
пристанище, се считат за проверки по ДПК
и се извършват при спазване на разпоредбите
на тази наредба.
(3) Проверките по реда на ДПК не ограничават правомощията на Република България,
регламентирани в международните договори,
по които тя е страна.
Чл. 3. (1) За кораби с бруто тонаж, по-малък от 500 бруто тона, се прилагат съответните
изисквания на международните договори, по
които Република България е страна.
(2) Когато съответнитe международни договори, посочени в приложение № 13, са неприложими, ИА „МА“ предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че тези кораби не
представляват явна заплаха за безопасността,
здравето или околната среда.
Чл. 4. При извършване на проверки по реда
на тази наредба на кораб, плаващ под знамето
на държава, която не е страна по съответен
международен договор, ИА „МА“ предоставя
режим на кораба и неговия екипаж не поблагоприятен от предоставения на екипажа и
корабите, плаващи под знамето на държава,
страна по договора.
Чл. 5. Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за риболовни кораби, военни кораби,
гранично-полицейски кораби, дървени кораби
с елементарна конструкция, държавни кораби,
използвани с нетърговска цел, и кораби за
развлечение, които не извършват търговска
дейност.
Раздел ІІІ
Система за проверки и годишни задължения
за проверки
Чл. 6. (1) Проверките по тази наредба се
извършват в съответствие с реда за подбор,
посочен в чл. 13 и приложение № 1.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършва проверки на морски кораби,
както следва:
1. на всички кораби с приоритет I, посочени в чл. 13, ал. 2, т. 1, посещаващи български
пристанища и места за заставане на котва;
2. на кораби с приоритет I и приоритет II,
посочени в член 13, ал. 2, т. 1 и 2, чиито брой
съответства най-малко на годишния дял проверки на Република България от общия брой
проверки, които годишно трябва да бъдат извършени в Европейския съюз (ЕС) и в региона
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на Парижкия меморандум за разбирателство по
държавен пристанищен контрол (ПМР ДПК);
този дял се определя от броя кораби, които
акостират в пристанища на Република България, съотнесен към общия брой кораби, които
акостират в пристанища във всяка държава в
рамките на ЕС и на региона на ПМР ДПК.
(3) Проверките по тази наредба се извършват от инспектори, осъществяващи държавен
пристанищен контрол, упълномощени от изпълнителния директор на ИА „МА“.
(4) С оглед изчислението на дела на общия
брой проверки, които годишно трябва да бъдат
извършени в рамките на ЕС и в региона на
ПМР ДПК, броят на корабите, посещаващи
места за заставане на котва в Република България, не се взема предвид.
Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да не извърши проверки
по чл. 6, ал. 2 в случай, че общият брой на
неизвършените проверки не надвишава:
1. 5 % от общия брой на корабите с приоритет I с висок рисков профил, определен
съгласно приложение № 2;
2. 10 % от общия брой на корабите с приоритет I, различни от тези с висок рисков профил.
(2) Възможността за неизвършване на
проверките по ал. 1 не се прилага за кораби,
които съгласно информацията от базата данни
за проверките посещават пристанища на ЕС
на редки интервали.
(3) Корабите по ал. 2 се проверяват по приоритетен ред пред тези по чл. 6, ал. 2.
(4) Възможността за неизвършване на
проверките по ал. 1 не се прилага за кораби
с приоритет I с висок рисков профил, акостиращи на места за заставане на котва, които
съгласно информацията от базата данни за
проверките акостират в пристанища на ЕС на
редки интервали.
(5) Корабите по ал. 4 се проверяват по приоритетен ред пред тези по чл. 6, ал. 2.
Чл. 8. (1) Когато общият брой на кораби с
приоритет І, посещаващи българските пристанища, превишава броя на корабите за проверка
по чл. 6, ал. 2, т. 2, задължението за проверка
се счита за изпълнено, когато ИА „МА“ провери
най-малко 30 % от общия брой на корабите с
приоритет І, посетили българските пристанища
и места за заставане на котва.
(2) Когато общият брой на кораби с приоритет І и приоритет ІІ, посещаващи българските
пристанища, е по-малък от броя на корабите
за проверка по чл. 6, ал. 2, задължението за
проверка се счита за изпълнено, когато ИА
„МА“ провери всички кораби с приоритет І и
най-малко 85 % от корабите с приоритет ІІ,
посетили българските пристанища и места за
заставане на котва.
Чл. 9. (1) Проверката на кораб с приоритет
I може да се отложи в следните случаи:
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1. ако проверката може да бъде извършена
при следващото посещение на кораба в българско пристанище, при условие че корабът
междувременно не посети друго пристанище на
ЕС или в региона на ПМР ДПК, когато това
отлагане на проверката не надвишава 15 дни;
2. ако проверката може да бъде извършена
в рамките на 15-дневен срок в друго пристанище на ЕС или в региона на ПМР ДПК,
при условие че държавата, в която се намира
пристанището, се е съгласила предварително
да извърши проверката.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ регистрира отложените проверки
по ал. 1 в базата данни на ПМР ДПК, като
същите не се считат за пропуснати проверки.
(3) Кораб с приоритет І, за който е приложено изключението по ал. 1 в пристанище на
ЕС или в региона на ПМР ДПК, подлежи на
задължителна проверка при посещението си в
българско пристанище или място за заставане
на котва.
Чл. 10. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да не извърши проверка
на кораб с приоритет I в случай, че причината
за неизвършване на проверката е регистрирана
в базата данни за проверките и е налице едно
от следните условия:
1. когато извършването на проверката би
застрашило безопасността на инспекторите,
кораба или неговия екипаж, пристанището или
морската среда;
2. корабът пристава единствено през нощта.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ИА „МА“ извършва проверка на корабите след преценка
на рисковия профил на съответния кораб.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да не извърши проверка на
кораб, застанал на котва, в следните случаи:
1. ако корабът бъде проверен в срок 15 дни
в друго пристанище или място за заставане
на котва в ЕС или в региона на ПМР ДПК, в
съответствие с приложение № 1;
2. заставането на котва е само през нощта
или времетраенето му е прекалено кратко, за
да може проверката да бъде извършена в задоволителна степен и причината за пропускането
на проверката е отбелязана в базата данни за
проверките;
3. извършването на проверката би застрашило безопасността на инспекторите, кораба
или неговия екипаж, на пристанището или
морската среда и причината за пропускането
на проверката е отбелязана в базата данни за
проверките.
Раздел ІV
Рисков профил на корабите
Чл. 11. (1) Всички кораби, посещаващи
български пристанища или места за заставане
на котва, подлежат на регистрация в базата
данни за извършени проверки по реда на ДПК.
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(2) За корабите по ал. 1 се изготвя рисков
профил, който определя степента на приоритетност на проверката, интервалите между
проверките и техния обхват.
(3) Рисковият профил на корабите се определя в съответствие с приложение № 1, част
І и приложение № 2, като се взема предвид и
броят на задържанията.
(4) За определяне на критериите, по които се
извършва класирането на съответната държава
на знамето съответно в „черния списък“ или
в „сивия списък“ на ПМР ДПК, се прилагат
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 801/2010 на
Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане
на чл. 10, параграф 3 от Директива 2009/16/ЕО
за Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите на държава на знамето.
Раздел V
Честота на проверките
Чл. 12. Кораб, посещаващ български пристанища или места за заставане на котва, подлежи
на периодична или допълнителна проверка,
както следва:
1. периодични проверки се извършват на
предварително определени интервали според
рисковия профил на кораба в съответствие с
приложение № 1, част І; интервалът между
периодичните проверки на корабите се увеличава с намаляването на риска, като за кораби
с висок риск този интервал е не по-дълъг от
шест месеца;
2. допълнителна проверка се извършва независимо от изминалото време от последната
периодична проверка на кораб, за който се
прилагат първостепенните фактори, посочени
в приложение № 1, част II, т. 2A;
3. допълнителна проверка може да се извършва независимо от изминалото време от
последната периодична проверка на кораб, за
който се прилагат непредвидените фактори,
посочени в приложение № 1, част II, т. 2Б, като
решението за това се взема от инспектора по
ДПК на ИА „МА“.
Раздел VІ
Подбор на корабите за проверка. Видове про
верки
Чл. 13. (1) Координатор по ДПК в дирекция
„МА – Варна“, съответно в дирекция „МА – Бургас“, извършва подбор на корабите за проверка в
зависимост от техния рисков профил, определен
в съответствие с правилата в приложение № 1,
част I, както и при появата на първостепенни
или непредвидени фактори в съответствие с
приложение № 1, част II, т. 2А и 2Б.
(2) Координаторът по ал. 1:
1. извършва подбор на кораби, подлежащи
на задължителна проверка, определени като
кораби с „приоритет I“, в съответствие със
схемата за подбор, посочена в приложение
№ 1, част II, т. 3А;
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2. извършва подбор на кораби, които отговарят на условията за проверка, определени
като кораби с „приоритет II“, в съответствие с
приложение № 1, част II, т. 3Б.
Чл. 14. Проверките по тази наредба са:
1. първоначална проверка;
2. задълбочена проверка;
3. задължителна разширена проверка.
Чл. 15. (1) При всяка първоначална проверка
на кораб инспекторът по ДПК като минимум
извършва следното:
1. проверява свидетелствата и документите
съгласно приложение № 3;
2. проверява дали установените през пред
ходната проверка несъответствия, извършена
от държава – членка на ЕС или на ПМР ДПК,
са били отстранени;
3. проверява общото състояние на кораба,
включително хигиената, машинното отделение
и помещенията за екипажа.
(2) Инспекторът по ДПК може да не извърши проверките по ал. 1, т. 1 на кораб, чиито
несъответствия от проверка в предходното
пристанище със срок за отстраняване „следващо
пристанище“ са били регистрирани в базата
данни за проверките.
Чл. 16. (1) Задълбочена проверка се извършва, включително оперативен контрол, когато
при проверката по чл. 15, ал. 1 възникнат явни
основания, посочени в приложение № 4, да се
предположи, че състоянието на кораба, неговото
оборудване, комплектоването му с екипаж или
условията за живот и работа не отговарят на
изискванията на международните договори, по
които Република България е страна.
(2) За „явни основания“ се считат, но не
само посочените в приложение № 4.
Чл. 17. (1) В съответствие с приложение 1,
част II, т. 3А и 3Б на задължителна разширена
проверка подлежат:
1. кораби с висок рисков профил;
2. пътнически кораби, нефтени танкери,
газовози, химикаловози или кораби за насипни
товари, които са на повече от 12 години;
3. кораби с висок рисков профил или пътнически кораби, нефтени танкери, газовози,
химикаловози или кораби за насипни товари,
които са на повече от 12 години, в случай на
първостепенни или непредвидени фактори;
4. кораби, подлежащи на повторна проверка
след издадена заповед за отказ на достъп до
пристанище съгласно чл. 21.
(2) Операторът или капитанът на кораба
осигуряват в графика за товаро-разтоварните или други операции достатъчно време за
извършването на задължителна разширена
проверка.
(3) Корабът остава в пристанището до завършване на проверката при спазване на мерките за контрол по отношение на сигурността.
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(4) При получаване на предварително уведомление, изпратено от кораб, който подлежи
на задължителна разширена проверка, ИА „МА“
уведомява кораба в случай, че тази проверка
няма да бъде извършена.
(5) Обхватът на разширената проверка
включва рисковите области, посочени в прило
жение № 5.
(6) Инспекторът по ДПК може да не извърши проверката по чл. 15, ал. 1, т. 3 на кораб,
чиито несъответствия от проверка в предходното пристанище със срок за отстраняване
„следващо пристанище“ са били регистрирани
в базата данни за проверките.
Чл. 18. При завършването на първоначална
проверка, задълбочена проверка или задължителна разширена проверка инспекторът по ДПК
изготвя доклад в съответствие с приложение
№ 6. Копие от доклада от проверката се връчва
на капитана на кораба.
Чл. 19. (1) Инспекторите по ДПК извършват
проверките, свързани със сигурността, в съответствие с указанията и процедурите, посочени
в приложение № 7.
(2) Проверките за сигурност се прилагат
към всички чуждестранни кораби, посочени в
чл. 1, ал. 4 – 7 от Наредба № 53 от 2004 г. за
условията и реда за постигане на сигурността
на корабите и пристанищата (обн., ДВ, бр. 72
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 70
от 2007 г.), които посещават българско пристанище или застанат на котва.
(3) Изискванията относно разширените
проверки по чл. 17 се прилагат спрямо ро-ро
фериботи и бързоходни пътнически плавателни
съдове, посочени в т. 5 и 6 на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № 11 от 2004 г.
за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101
от 2004 г.; доп., бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 30 и 49 от 2009 г.).
(4) Когато на чуждестранен кораб в българско
пристанище е извършена проверка по чл. 33,
ал. 1 и чл. 37 от Наредба № 11 от 2004 г., в
зависимост от случая този специфичен преглед
се регистрира в базата данни за проверките
като задълбочена или задължителна разширена
проверка и се взема предвид при прилагането
на чл. 11 – 13.
(5) Прегледът по ал. 4 се взема предвид за
изчисление степента на изпълнение на задължението за проверки, доколкото са обхванати
всички области от приложение № 7.
(6) Отстраняването на несъответствия,
задържането, отказът на достъп, както и последващите мерки след проверките на ро-ро
ферибот или бързоходен пътнически кораб
могат да се прилагат, дори когато корабът
съответства на изискванията по чл. 42 от
Наредба № 11 от 2004 г.
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Раздел VІІ
Уведомление за пристигане на кораби
Чл. 20. (1) Операторът, агентът или капитанът на кораб, който в съответствие с чл. 17
подлежи на задължителна разширена проверка
и плава към българско пристанище или място
за заставане на котва, е длъжен да уведоми ИА
„МА“ чрез системата за управление на трафика
и информационно обслужване на корабоплаването за пристигането на кораба.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат информацията, посочена в приложение № 8.
(3) Операторът, агентът или капитанът на
кораб на път, посещаващ открито морско пристанище на Република България, предоставя на
ИА „МА“ следната информация:
1. идентификация на кораба:
а) име на кораба;
б) повиквателен сигнал (позивни);
в) ИМО идентификационен номер;
г) идентификационен номер по морската мобилна комуникационна мрежа – „MMSI номер“;
2. пристанище на местоназначение;
3. общ брой лица на борда.
(4) Операторът, агентът или капитанът на
кораб на път към открито морско пристанище
на Република България и превозващ опасни
или замърсяващи товари предоставя на ИА
„МА“ освен информацията по ал. 3 и следната
информация за товара, който превозва:
1. правилните технически имена на опасните
или замърсяващите околната среда товари;
2. номерата по класификацията на ООН,
ако има такива;
3. класа за опасност на товара по ИМО
съгласно кодексите IMDG, IBC и IGC;
4. класа на кораба, както е определен от
кодекса INF, когато такъв е налице;
5. количествата опасни или замърсяващи
околната среда товари;
6. местоположението на опасните или замърсяващите околната среда товари на борда;
7. идентификационните номера на товарните
транспортни единици, ако се превозват в товарни
транспортни единици, различни от цистерни;
8. потвърждение, че на борда се намират
списъкът, манифестът или подходящият товарен
план, даващи подробности за опасните или замърсяващите околната среда товари, превозвани
на борда, и разположението им на кораба;
9. веществата, посочени в приложение I към
Конвенция MARPOL, таблицата с данните за
безопасност с подробно описание на физикохимическите характеристики на стоките включително, ако е приложимо, техния вискозитет,
изразен в cSt при 50 °C, и тяхната плътност при
15 °C и другите данни, които се съдържат в
списъка с данните за безопасност в съответствие
с Резолюция MSC.150 (77) на ИМО;
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10. номерата за спешни случаи на товародателя или всяко друго лице или орган, което има
сведения за физикохимичните характеристики
на стоките и действията, които трябва да бъдат
предприети при авария;
11. адрес, на който може да се получи подробна информация за товара.
(5) Информацията по ал. 3 се предоставя
на ИА „МА“ чрез системата за управление на
трафика и информационно обслужване на корабоплаването в следните срокове:
1. най-малко двадесет и четири часа предварително, или
2. най-късно в момента, когато корабът напуска предишното пристанище, ако продължителността на пътуването е по-малка от двадесет
и четири часа, или
3. ако пристанището на спиране не е известно или ако е променено по време на пътуването, в момента, когато тази информация
стане налична.
(6) Информацията по ал. 4 се предоставя
на ИА „МА“ чрез системата за управление на
трафика и информационно обслужване на корабоплаването в следните срокове:
1. най-късно при напускането на пристанището на натоварване, или
2. веднага след научаване на назначението
или котвената стоянка, ако не е била на разположение в момента на напускане.
(7) Уведомленията по ал. 1 се извършват и
по електронен път винаги когато е възможно.
(8) Операторът, агентът или капитанът на
всеки кораб, посещаващ българско пристанище
или котвена стоянка, е длъжен в срок от тридесет
минути да уведоми ИА „МА“ чрез системата
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването за действителното време на пристигане и действителното
време на отплаване.
Раздел VІІІ
Отказ на достъп до пристанище
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ издава заповед за отказ на достъп до
българско пристанище или котвена стоянка за
всеки кораб, който:
1. плава под знамето на държава, която по
брой задържания попада в „черния списък“
на ПМР ДПК, въз основа на регистрираната
информация в базата данни за проверките,
публикувана ежегодно от Европейската комисия (ЕК), и който е бил задържан или който
е бил спиран от експлоатация повече от два
пъти в течение на последните 36 месеца в
пристанище или място за заставане на котва на
държава – членка на ЕС, или държава, страна
по ПМР ДПК;
2. плава под знамето на държава, която по
брой задържания попада в „сивия списък“ на
ПМР ДПК въз основа на регистрираната инфор-
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мация в базата данни за проверките, публикувана
ежегодно от ЕК, и който е бил задържан или
който е бил спиран от експлоатация повече от
два пъти в течение на последните 24 месеца в
пристанище на държава – членка на ЕС, или
държава, страна по ПМР ДПК.
(2) Изпълнителният директор на ИА „МА“
може да не издаде заповед за отказ на достъп
до българско пристанище или котвена стоянка
в случаите по чл. 24, ал. 9.
(3) Заповедта за отказ на достъп до българско
пристанище или котвена стоянка влиза в сила в
момента, когато корабът напусне пристанището
или мястото за заставане на котва, където е
бил подложен на трето задържане и където е
издадена заповедта за отказ на достъп.
(4) Заповедта за отказ на достъп до българско
пристанище или котвена стоянка се отменя,
ако са изпълнени следните условия:
1. изтекъл е тримесечен срок, считан от датата
на издаване на заповедта за отказ на достъп
до българско пристанище или котвена стоянка;
2. изпълнени са изискванията по т. 3 – 9 от
приложение № 9.
(5) В случай че бъде издадена втора заповед
за отказ на достъп до българско пристанище
или котвена стоянка за един и същ кораб,
срокът по ал. 4, т. 1 се увеличава на 12 месеца.
(6) При задържане на кораб, на който е
бил отказван достъп два пъти, изпълнителният
директор на ИА „МА“ издава заповед за отказ
на достъп до българско пристанище или котвена стоянка, което води до отказ на достъп по
отношение на кораба във всяко пристанище
и място за заставане на котва в рамките на
ЕС. Този трети отказ на достъп може да бъде
отменен след изтичане на срок 24 месеца от
датата на издаване на заповедта при наличието
на следните обстоятелства:
1. корабът плава под знамето на държава,
която по брой задържания не попада нито в
„черния“, нито в „сивия списък“ съгласно ал. 1;
2. задължителните свидетелства и свидетелствата за клас на кораба са издадени от организация или организации, които са признати
съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 г. относно общи правила и стандарти за
организациите за проверка и преглед на кораби;
3. корабът е управляван от компания с високи
показатели съгласно приложение № 1, част I.1;
4. спазени са условията, посочени в т. 3 – 9
от приложение № 9.
(7) На всеки кораб, който не отговаря на
критериите, посочени в ал. 6, след изтичане на
период от 24 месеца от издаване на заповедта се
отказва за постоянно достъп до всяко българско
пристанище и място за заставане на котва.
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(8) На кораб, задържан след трети отказ
на достъп, се отказва за постоянно достъп до
българско пристанище или място за заставане
на котва съгласно процедурите, посочени в
приложение № 9.
Раздел ІХ
Отстраняване на несъответствия и задържане
Чл. 22. (1) Капитанът на пристанището делегира със заповед правомощието си за издаване
на заповед за забрана за отплаване на кораб
от съответното пристанище на инспекторите,
осъществяващи проверки по реда на държавния
пристанищен контрол.
(2) Когато несъответствията, описани в док
лада за извършената проверка, представляват
явна заплаха за безопасността, здравето или
околната среда, инспекторът по ДПК издава
заповед за задържане на кораба или преустановява операцията, по време на която са били
открити. Заповедта за задържане се издава
независимо от очакваната продължителност за
престоя на кораба в пристанището.
(3) Инспекторът по ДПК при определяне,
дали един кораб трябва да бъде задържан или
не, прилага критериите, посочени в приложение № 10.
(4) Инспекторът по ДПК отменя заповедта за
задържане или преустановяване на операцията
тогава, когато констатира, че недостатъците са
отстранени в съответствие с изискванията на
конвенциите.
(5) За извършване на повторна проверка
на кораба корабният агент подава писмено
заявление до съответната дирекция „Морска
администрация“, че установените недостатъци
са отстранени.
(6) Заявлението по ал. 5 се подава в работното време на съответната дирекция „Морска
администрация“.
(7) Заповедта за забрана за отплаване на
кораба или за преустановяване на корабните
операции подлежи на незабавно изпълнение и
не може да бъде отменена преди отстраняването
на недостатъците и заплащане на разноските
съгласно чл. 29, т. 4.
(8) Инспекторът по ДПК издава заповед за
задържане на кораб, когато корабът не е оборудван с устройство за записване на данните
за движението на кораба (VDR), в случай че
използването на такова устройство е задължително в съответствие с международен договор,
по който Република България е страна.
(9) Ако недостатъкът по ал. 8 не може веднага
да бъде отстранен в българското пристанище
на задържане, инспекторът по ДПК разрешава
отплаване на кораба до най-близкия подходящ
кораборемонтен завод или поставя срок за отстраняване не по-дълъг от 30 дни, прилагайки
изискванията на чл. 24 от тази наредба.
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(10) Инспекторът по ДПК може да отложи
или прекрати проверката на кораб при изключителни обстоятелства, когато общото му състояние е под стандартите, докато отговорните
за експлоатацията му страни не предприемат
необходимите мерки за привеждането му в
съответствие с изискванията.
(11) В случай на задържане на кораб инспекторът по ДПК незабавно уведомява писмено и
с приложен доклад от извършената проверка
администрацията на държавата на знамето
или, когато това е невъзможно – консула или
в негово отсъствие най-близкия дипломатически
представител на тази държава.
(12) Инспекторът по ДПК в съответствие с
процедурите на ПМР ДПК уведомява и определените сървейъри или признати организации,
отговорни за издаването на свидетелствата от
името на администрацията на знамето.
(13) При осъществяването на държавния
пристанищен контрол инспекторът по ДПК
полага всички възможни усилия, за да се избегне неправомерното задържане или забавяне
на даден кораб.
(14) Тежестта на доказването на обстоятелствата в подадена жалба срещу неправомерно
задържане или забавяне на кораб се носи от
корабопритежателя на кораба.
(15) За да се намали натовареността на пристанището, директорът на дирекция „МА – Вар
на“, съответно на дирекция „МА – Бургас“,
може да разреши задържан кораб да бъде
преместен в друга част на пристанището, ако
това е безопасно. Тази причина не влияе при
вземане на решение за задържане или за отмяна на задържане.
(16) За всяко извършено задържане на кораб
ИА „МА“ уведомява пристанищния оператор
и органите по контрол на корабния трафик.
Чл. 23. (1) Корабопритежателят или негов
представител в Република България имат право да обжалват заповедта за задържане или
за отказ на достъп до българско пристанище.
Обжалването не спира изпълнението на такава
заповед.
(2) Обжалването по ал. 1 може да се извърши пред изпълнителния директор на ИА
„МА“ или пред местния административен съд
в 14-дневен срок.
(3) Инспекторът по ДПК надлежно уведомява
капитана на кораба, посочен в ал. 1, за правото
му на обжалване и предвидения за това ред.
(4) Когато в резултат на обжалване или
искане, направено от корабопритежателя или
негов представител, се отмени или измени заповедта за задържане или за отказ на достъп,
инспекторът въвежда незабавното съответно
изменение в базата данни за проверките, като
следи това изменение да бъде отразено в уеб
сайта, поддържан от ЕК, в срок до 24 часа.
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Чл. 24. (1) Когато несъответствията, посочени
в чл. 22, ал. 2, не могат да бъдат отстранени
в пристанището на проверката, капитанът на
пристанището може да разреши корабът да отплава до най-близкия подходящ кораборемонтен
завод или пристанище, избрани от капитана на
кораба при спазване на условията, определени
от администрацията на държавата на знамето
и съгласувани с капитана на българското пристанище. Тези условия трябва да гарантират, че
корабът може да отплава без риск за безопасността и здравето на пътниците и екипажа, за
други кораби или за околната среда.
(2) Когато решението по ал. 1 за изпращане
на кораба в кораборемонтен завод се основава
на неспазване на Резолюция А.744 (18) на ИМО
по отношение на корабната документация или
структурни недостатъци по корпуса на кораба,
инспекторът по ДПК може да поиска измерване
на дебелината на части от корабния корпус,
преди корабът да получи разрешение за отплаване до определения кораборемонтен завод.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 капитанът на
пристанището уведомява писмено за условията
на отплаването:
1. компетентните органи в държавата, където
се намира кораборемонтният завод;
2. администрацията на държавата на знамето
или, когато това е невъзможно – консула или в
негово отсъствие най-близкия дипломатически
представител на тази държава, както и определените сървейъри или признати организации,
отговорни за издаването на свидетелствата от
името на администрацията на знамето;
3. администрациите – членки на Парижкия
и Черноморския меморандум за разбирателство
по държавен пристанищен контрол.
(4) В случай че бъде получено уведомление
от чужда администрация за наложени от нея
условия за отплаване на кораб, ИА „МА“ чрез
координатора по ДПК в дирекция „МА – Варна“,
съответно в дирекция „МА – Бургас“, информира
уведомяващата страна за предприетите мерки.
(5) Изпълнителният директор на ИА „МА“
забранява посещение на българско пристанище или котвена стоянка на кораб, за който е
налице едно от следните обстоятелства:
1. не е изпълнил условията за отплаване,
определени от компетентните органи в чуждо
пристанище от ПМР ДПК;
2. не е посетил определения от тези органи
кораборемонтен завод.
(6) Забраната по ал. 5 се прилага, докато
компетентните органи в чуждото пристанище,
където са открити недостатъците, не уведомят
ИА „МА“ за отстраняването им. След получаване на уведомлението изпълнителният
директор на ИА „МА“ постановява отмяна
на забраната.
(7) Ако кораб не е изпълнил условията
за отплаване от българско пристанище или
котвена стоянка или не посети определения
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кораборемонтен завод на територията на Репуб
лика България, ИА „МА“ чрез координатора
по ДПК в дирекция „МА – Варна“, съответно
в дирекция „МА – Бургас“, уведомява незабавно компетентните органи на всички останали
държави – членки на ЕС, и ПМР ДПК.
(8) Преди да откаже влизане на кораб в българско пристанище, изпълнителният директор
на ИА „МА“ може да поиска консултации с администрацията на знамето на съответния кораб.
(9) В случай на непреодолима сила поради
първостепенни мерки за безопасност, за да се
намали рискът от замърсяване или за отстраняване на забележките, изпълнителният директор
на ИА „МА“ може да не приложи разпоредбите
на ал. 5 и 6 и да разреши посещение на кораб в
българско пристанище или котвена стоянка, ако
корабопритежателят или капитанът на кораба
са предприели адекватни мерки за изпълнение
на изискванията за безопасност.
Раздел Х
Жалби
Чл. 25. (1) Всички жалби, постъпили в ИА
„МА“, подлежат на първоначална оценка за
тяхната основателност.
(2) Ако жалбата е основателна, ИА „МА“
предприема необходимите действия по нея,
като дава възможност на всяко лице, пряко
засегнато от тази жалба, да може да изрази
позицията си.
(3) В случаите, когато жалбата е основателна,
след произнасянето по нея, ИА „МА“ информира
администрацията на държавата на знамето с
копие до Международната организация на труда
(МОТ), ако въпросът е от нейна компетентност,
за предприетите последващи действия.
(4) Когато се прецени, че жалбата е явно
неоснователна, ИА „МА“ информира жалбоподателя за решението си и мотивите за това.
(5) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е длъжна да не разкрива самоличността на жалбоподателя пред капитана или
корабопритежателя на съответния кораб, като
е длъжна да пази поверителност и относно
самоличността на членовете на екипажа при
разпитването им, и на събраната информация.
Раздел ХІ
Доклади на пилотите и на пристанищните
власти
Чл. 26. (1) Всеки пилот, изпълнявайки
обичайните си задължения по въвеждане или
извеждане на кораб от пристанище, както и при
пилотско провеждане в териториалните води, е
длъжен незабавно да информира директора на
дирекция „МА – Варна“, съответно на дирекция
„МА – Бургас“, за забелязани явни недостатъци
на пилотирания кораб, които представляват
риск за безопасността на корабоплаването или
за околната среда.
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(2) При изпълнение на обичайните си задължения пристанищните оператори или органите,
извършващи контролни функции в района на
пристанището, където се намира корабът, са
длъжни незабавно да информират директора на
дирекция „МА – Варна“, съответно на дирекция
„МА – Бургас“, за забелязани явни недостатъци
на обработвания кораб, които представляват
риск за безопасността на корабоплаването или
за околната среда.
(3) Пилотите и пристанищните оператори
или органите, извършващи контролни функции
в района на пристанището, докладват най-малко следната информация и по електронен път,
когато това е възможно:
1. данни за кораба (име, ИМО номер, позивни и знаме);
2. данни за релацията (последно пристанище,
крайно пристанище);
3. описание на констатирани нередности на
борда на кораба.
(4) Изпълнителна агенция „Морска админис
трация“ предприема и регистрира необходимите
действия за отстраняване на докладваните от
пилотите и пристанищните оператори или
органите, извършващи контролни функции в
района на пристанището, нередности.
Раздел ХІІ
Професионална характеристика на инспекто
рите по държавен пристанищен контрол
Чл. 27. (1) Проверките се осъществяват само
от инспектори, които отговарят на критериите
за квалификация, посочени в приложение № 11,
и които са овластени да извършват ДПК.
(2) При извършване на проверките по ал. 1
инспекторите, осъществяващи ДПК, могат да
привличат по своя преценка и други експерти.
(3) Не могат да бъдат назначавани за инспектори и привличани като експерти лица,
които имат търговски интерес към пристанището, в което се извършва проверката, или към
проверявания кораб. Инспекторите не могат
да бъдат наемани от неправителствени организации, издаващи задължителни свидетелства
и свидетелства за клас или осъществяващи
необходимите прегледи при издаването на тези
свидетелства на корабите, нито да работят за
сметка на такива организации.
(4) Инспекторите, осъществяващи ДПК, се
легитимират с идентификационна инспекторска
карта съгласно чл. 370, ал. 3 и 4 от Кодекса за
търговското корабоплаване, в която се посочва,
че инспекторът е упълномощен да извършва
проверките по тази наредба.
(5) Професионалната компетентност на
инспекторите се осигурява чрез:
1. покриване на минималните критерии
съгласно приложение № 11, преди да бъдат
упълномощени за извършване на проверките
по ал. 1;
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2. периодично обучение и оценяване в съответствие с хармонизираната система на ЕС.
Раздел ХІІІ
База данни за проверките
Чл. 28. (1) Операторът на системата за управ
ление на трафика и информационно обслужване
на корабоплаването поддържа общата за ЕС и
ПМР ДПК информационна система SafeSeaNet,
като в срок един час след заставане и снемане
въвежда съответно в системата действителното
време на пристигане и действителното време
на заминаване на всеки кораб.
(2) Въвеждането на информацията по ал. 1
освобождава ИА „МА“ от задължението за
предоставяне на данни съгласно приложение
№ 12, т. 1.2, 2.1 и 2.2.
(3) Инспекторът по ДПК веднага след изготвяне на доклада от проверката на кораб
го прехвърля в базата данни за проверките.
Координаторът по ДПК в дирекция „МА – Вар
на“, съответно в дирекция „МА – Бургас“,
потвърждава доклада в рамките на 72 часа от
прехвърлянето му в тази база данни.
(4) Инспекторът по ДПК при прилагане на
процедурите за проверки, използва информацията, регистрирана в базата данни за проверките.
Раздел ХІV
Обжалване и възстановяване на разходите и
санкции
Чл. 29. Заповедта за задържане на кораба
или за преустановяване на операцията подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 30. (1) В случай че посочените в чл. 14
и 17 проверки потвърдят или разкрият неизправности по отношение изискванията на
международен договор, по който Република
България е страна, които дават основание за
задържането на даден кораб, всички разходи,
свързани с проверките, се покриват от корабопритежателя или от неговия представител
в България.
(2) Всички разходи, свързани с проверките,
извършени от ИА „МА“ съгласно чл. 21 и чл. 24,
ал. 5, са за сметка на корабопритежателя.
(3) В случай на задържане на кораб всички
разходи, свързани със задържането в пристанището, са за сметка на корабопритежателя.
(4) Задържането се отменя едва след пълното
изплащане или предоставянето на достатъчна
гаранция за възстановяването на разходите.
Раздел ХV
Предоставяне на данни и обмен на информация
Чл. 31. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ ежегодно, най-късно до 1 април,
предоставя на Европейската комисия информацията, посочена в приложение № 12, т. 1, за
изтеклата година при спазване на установените
в приложението срокове.
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(2) Изпълнителна агенция „Морска админис
трация“ ежегодно предоставя на Европейската
комисия информацията, посочена в приложение
№ 12, т. 2, за изтеклата година при спазване на
установените в приложението срокове.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Адекватни мерки“ са навременни, уместни
и достатъчни мерки, предприети с цел съответствие с изискванията за безопасност.
2. „База данни за проверките“ е информационната система, която допринася за въвеждането на системата за държавен пристанищен
контрол в Общността и се отнася до данните,
свързани с проверки, извършени в Общността
и в региона на Парижкия меморандум.
3. „Взаимодействие кораб/пристанище“ са
взаимодействията, възникващи, когато даден
кораб е пряко и непосредствено засегнат от
действия, включващи придвижването на хора
или товари или предоставянето на пристанищни
услуги към или от кораба.
4. „Действително време на пристигане“ е
точният час на получаване на „свободна практика“ от кораба, но не по-рано от приключване на маневрата по заставане на котва или
швартоване, когато ще застава на кей или буй.
5. „Действително време на заминаване“ е
точният час на закриване на свободна практика.
6. „Жалба“ е всяка информация или доклад,
подадени от всяко лице или организация, които
имат законен интерес във връзка с безопасността на кораба, включително безопасността или
рисковете за здравето на екипажа на кораба,
условията на живот и работа на борда и предотвратяването на замърсяването.
7. „Задълбочена проверка“ е проверка, чрез
която корабът, неговото оборудване и екипаж
биват подложени цялостно или частично, според
случая, на задълбочен преглед при условията,
посочени в чл. 16, ал. 1, който обхваща конструкцията на кораба, оборудването, екипажа,
условията на живот и работа и спазването на
оперативните процедури на борда на кораба.
8. „Задължително свидетелство“ е свидетелство, издадено от държава на знамето или от
нейно име в съответствие с конвенции.
9. „Задържане“ е писмена забрана за кораб
да отплава в открито море поради констатирани неизправности, които поотделно или взети
заедно правят кораба немореходен.
10. „Заповед за отказ на достъп“ е решение,
издадено на капитана на кораб, на компанията
и на държавата на знамето, с което същите
се уведомяват, че на кораба ще бъде отказан
достъп до всички пристанища и места за зас
таване на котва на ЕС.
11. „Инспектор“ е служител в ИА „МА“ или
друго лице, което е надлежно оправомощено
от ИА „МА“ да извършва проверки по реда на
държавния пристанищен контрол и е отговорен
пред ИА „МА“.
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12. „Компания“ е корабособственикът или
всяка друга организация или лице, като например управител или беърбоут чартьора, което
е поело отговорността за експлоатацията на
кораба от корабособственика и което, поемайки
тази отговорност, се е съгласило да поеме и
всички задължения и отговорности, наложени
от Международния кодекс за управление на
безопасността (ISM).
13. „Кораб“ е всеки морски плавателен
съд, за който се прилагат една или повече от
конвенциите, плаващ под знаме, различно от
това на държавата на пристанището.
14. „Кораб на място за заставане на котва“
е кораб в пристанище или в друг район под
юрисдикцията на пристанище, но когато не
е на кей, извършващ взаимодействие кораб/
пристанище.
15. „Корабопритежател“ е лице, което експлоатира кораба от свое име независимо от това,
дали е собственик на кораба, или го ползва на
друго законно основание, или е наемател по
договор за беърбоут чартър.
16. „Нощно време“ е периодът между 22,00 ч
и 06,00 ч.
17. „ПМР ДПК“ е Парижкият меморандум
за разбирателство за държавния пристанищен
контрол, подписан в Париж на 26 януари 1982 г.,
в неговата актуализирана версия.
18. „Призната организация“ е класификационна организация или друга частна структура,
осъществяващи законоустановени задачи от
името на администрацията на държавата на
знамето.
19. „Първоначална проверка“ е посещение
на борда на кораб от инспектор, за да се провери дали корабът отговаря на изискванията
на съответните конвенции и регламенти, което
включва най-малко проверките, които се изискват съгласно чл. 15, ал. 1.
20. „Разширена проверка“ е проверка, която
обхваща най-малко точките, изброени в приложение № 5. Разширената проверка може да
включва задълбочена проверка, ако тя е ясно
обоснована в съответствие с чл. 17, ал. 5.
21. „Рамка и процедури за системата за
доброволен одит на държавите – членки на
ИМО“, е Резолюция A.974(24) на асамблеята
на ИМО.
22. „Регион на Парижкия меморандум“ е географският район, в който държавите, подписали
Парижкия меморандум, извършват проверки в
контекста на Парижкия меморандум.
23. „Спиране на операция“ е писмена забрана за продължаването на операция на кораб
поради констатирани неизправности, които
поотделно или взети заедно биха направили
опасно нейното продължаване.
24. „Свидетелство за клас“ е документ, който удостоверява съответствието с Конвенция
SOLAS 74, глава II-1, част А-1, правило 3-1.
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25. „SafeSeaNet“ е общностна система за
обмен на морска информация, разработена от
Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки за гарантиране на прилагането
на общностното законодателство.
26. „Търговски интерес към пристанището“
е налице, когато лице извършва за своя или
чужда сметка морски превоз на товари или
пътници, ремонт или снабдяване на кораба.
27. „Търговски интерес към проверявания
кораб“ е налице, когато лице извършва за своя
или чужда сметка обслужване, ремонт или
снабдяване на проверявания кораб.
28. „Явна заплаха“ е обстоятелство, което по
недвусмислен начин представлява непосредствена опасност за безопасността, живота и здравето
на хората и опазване на морската среда.
29. „Явни основания“ са налице, когато инспекторът констатира обстоятелства, които въз
основа на неговата професионална преценка
дават основание за задълбочена проверка на
кораба, неговото оборудване или екипаж.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/16/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
относно държавния пристанищен контрол (ОВ
L 131, от 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 73,
ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване
и отменя Наредба № 12 от 2003 г. за прегледите
по реда на държавния пристанищен контрол
(обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 26
от 2006 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2011 г.
Министър: Ал. Цветков
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Елементи на общностната система за държавни
пристанищни проверки

Общностната система за държавни пристанищни проверки включва следните елементи:
Част I
Рисков профил на корабите
Рисковият профил на кораб се определя чрез
съчетаването на следните общи параметри и параметри, свързани с историята на кораба:
1. Общи параметри
а) Вид кораб
Пътнически кораби, нефтени танкери, химикаловози, газовози и кораби за насипни товари
представляват повишен риск.
б) Възраст на кораба
Корабите на повече от дванадесет години
представляват повишен риск.
в) Показатели на държавата на знамето
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– Корабите, плаващи под знамето на държава
с голям брой задържания в рамките на Общността
и в региона на Парижкия меморандум, представляват повишен риск.
– Корабите, плаващи под знамето на държава
с малък брой задържания в рамките на Общността
и в региона на Парижкия меморандум, представляват понижен риск.
– Корабите, плаващи под знамето на държава,
която е била подложена на одит и за която според
случая е предаден план за коригиращи действия
съгласно рамката и процедурите на доброволната
система за одит на държавите – членки на ИМО,
представляват понижен риск. Веднага след като са
приети мерките по чл. 11, държавата на знамето
на такъв кораб демонстрира, че спазва изискванията на Кодекса за прилагане на задължителните
актове на ИМО.
г) Признати организации
– Корабите, на които са издадени свидетелства
от признати организации с ниски или много нис
ки показатели за брой задържания в рамките на
Общността и в региона на Парижкия меморандум,
представляват повишен риск.
– Корабите, на които са издадени свидетелства
от признати организации с високи показатели за
брой задържания в рамките на Общността и в
региона на Парижкия меморандум, представляват
понижен риск.
– Корабите, на които са издадени свидетелства от организации, признати съгласно условията
на Регламент (ЕО) № 391/2009, представляват
понижен риск.
д) Показатели на компанията
– Корабите на компания с ниски или много
ниски показатели, обусловени от броя неизправности и задържания на нейните кораби в рамките на
Общността и в региона на Парижкия меморандум,
представляват повишен риск.
– Компания с високи показатели, обусловени
от броя неизправности и задържания на нейните
кораби в рамките на Общността и в региона на Парижкия меморандум, представляват понижен риск.
2. Параметри, свързани с историята на кораба
– Корабите, които са били задържани повече
от един път, представляват повишен риск.
– Корабите, които по време на проверка(и),
извършена(и) през периода, посочен в приложение II, са имали по-малко на брой неизправности
от посоченото в приложение II, представляват
понижен риск.
– Корабите, които не са били задържани през
периода, посочен в приложение № 2, представляват
понижен риск.
Параметрите на риска се съчетават, като се
използва скала за оценка, която отразява относителното влияние на всеки параметър върху
цялостния риск на кораба, с цел да се определят
следните рискови профили на кораба:
– повишен риск,
– стандартен риск,
– понижен риск.
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При определянето на тези рискови профили се
отдава по-голямо значение на параметрите, които
се отнасят до вида кораб, показателите на държавата на знамето и показателите на признатите
организации и на компаниите.
Част II
Проверки на корабите
1. Периодични проверки
Периодичните проверки се провеждат на предварително определени интервали от време. Тяхната
честота се определя от рисковия профил на корабите. Интервалът между периодичните проверки
на корабите с повишен риск не надвишава шест
месеца. Интервалът между периодичните проверки
на кораби с други рискови профили се увеличава
с намаляването на риска.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
извършва периодична проверка на:
– Всеки кораб с високорисков профил, който
не е бил проверяван в пристанище или място за
заставане на котва в Общността или в региона
на Парижкия меморандум, през последните шест
месеца. Корабите с повишен риск започват да отговарят на условията за проверка от петия месец.
– Всеки кораб със стандартен рисков профил,
който не е бил проверяван в пристанище или
място за заставане на котва в Общността или в
региона на Парижкия меморандум, през последните 12 месеца. Корабите със стандартен риск
започват да отговарят на условията за проверка
от 10-ия месец.
– Всеки кораб с нискорисков профил, който
не е бил проверяван в пристанище или място за
заставане на котва на Общността или в региона на
Парижкия меморандум, през последните 36 месеца.
Корабите с понижен риск започват да отговарят
на условията за проверка от 24-тия месец.
2. Допълнителни проверки
Корабите, за които се прилагат изброените подолу първостепенни или непредвидени фактори,
се подлагат на проверка независимо от времето,
изтекло след последната им периодична проверка.
Необходимостта от предприемане на допълнителна
проверка въз основа на непредвидени фактори зависи от професионалната преценка на инспектора.
2A. Първостепенни фактори
Корабите, за които се прилагат изброените
по-долу първостепенни фактори, се подлагат на
проверка независимо от времето, изтекло след
последната им периодична проверка:
– Корабите, които са с прекратен или отнет
клас поради съображения за безопасност след
последната извършена проверка в Общността или
в региона на Парижкия меморандум.
– Корабите, които са предмет на доклад или
уведомление от страна на друга държава членка.
– Корабите, които не фигурират в базата данни
за проверките.
– Корабите, които:
– са участвали в сблъскване или засядане по
пътя си към пристанището;
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– са обвинени в предполагаемо нарушение на
разпоредбите за изхвърляне на вредни вещества
или отпадъчни води, или
– са извършили опасно маневриране, без да
спазват мерките за организация на трафика, приети от ИМО, или практиките и процедурите за
безопасно корабоплаване.
2Б. Непредвидени фактори
Корабите, за които се прилагат следните
непредвидени фактори, могат да се подлагат на
проверка независимо от времето, изтекло след
последната им периодична проверка. Решението за
извършване на допълнителна проверка зависи от
професионалната преценка на компетентния орган.
– Корабите, които не са спазили съответната
приложима версия на Препоръката на ИМО за
корабоплаване при влизане в Балтийско море.
– Корабите, притежаващи свидетелства, издадени от призната преди това организация, чието
признаване е било оттеглено след последната
проверка в Общността или в региона на Парижкия меморандум.
– Корабите, за които съгласно чл. 26 от тази
наредба е съобщено от пилотите или от пристанищните власти или органи, че имат явни недостатъци, които могат да застрашат безопасността
на корабоплаването или да представляват заплаха
за околната среда.
– Корабите, които не отговарят на изисква
нията, свързани със съответните уведомления,
посочени в член 20 от тази наредба, в Директива
2000/59/ЕО и Директива 2002/59/ЕО и ако е
уместно, в Регламент (ЕО) № 725/2004.
– Корабите, които са предмет на доклад или
жалба от капитана, член на екипажа или всяко
лице или организация, имащи законен интерес от
безопасната експлоатация на кораба, условията
на живот и работа на борда или предпазването
от замърсяване, освен ако ИА „МА“ не определи
доклада или жалбата като явно неоснователни.
– Кораби, които са били задържани преди
повече от три месеца.
– Кораби с неотстранени неизправности или
за неизправности, които са със срок на отстраняване преди отплаване, с изключение на кораби,
чиито неизправности са със срок на отстраняване
до 14 дни след отплаване.
– Кораби, за които е получено съобщение за
проблеми с товара и по-специално за вредни и
опасни товари.
– Кораби, които са били експлоатирани по
начин, създаващ опасност за лицата на борда,
имуществото или околната среда.
– Кораби, за които има информация от сигурен източник, че рисковите им параметри са
по-високи от записаните.
3. Схема за подбор
3A. Корабите с приоритет I се проверяват,
както следва:
а) Разширена проверка се извършва на:
– всеки кораб с високорисков профил, който не
е преминал проверка през последните шест месеца,
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– всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари,
на повече от 12 години, със стандартен рисков
профил, който не е преминал проверка през последните 12 месеца.
б) Първоначална или задълбочена проверка
се извършва на:
– всеки кораб, различен от пътнически кораб,
нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб
за насипни товари, на повече от 12 години, със
стандартен рисков профил, който не е преминал
проверка през последните 12 месеца.
в) В случай на първостепенен фактор:
– задълбочена или разширена проверка в
зависимост от професионалната преценка на
инспектора по ДПК се извършва на всеки кораб
с високорисков профил и на всеки пътнически
кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или
кораб за насипни товари на повече от 12 години,
– задълбочена проверка се извършва на всеки
кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни
товари, на повече от 12 години.
3Б. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ проверява кораб с приоритет II, както следва:
а) Разширена проверка се извършва на:
– всеки кораб с високорисков профил, на
който не е извършвана проверка през последните
пет месеца,
– всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари
на повече от 12 години със стандартен рисков
профил, на който не е извършвана проверка през
последните 10 месеца, или
– всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари
на повече от 12 години с нискорисков профил, на
който не е извършвана проверка през последните
24 месеца.
б) Първоначална или задълбочена проверка
се извършва на:
– всеки кораб, различен от пътнически кораб,
нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за
насипни товари на повече от 12 години със стандартен рисков профил, на който не е извършвана
проверка през последните 10 месеца, или
– всеки кораб, различен от пътнически кораб,
нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб
за насипни товари на повече от 12 години с
нискорисков профил, на който не е извършвана
проверка през последните 24 месеца.
в) В случай на непредвиден фактор:
– задълбочена или разширена проверка в
зависимост от професионалната преценка на
инспектора по ДПК се извършва на всеки кораб
с високорисков профил и на всеки пътнически
кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или
кораб за насипни товари на повече от 12 години,
– задълбочена проверка се извършва на всеки
кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни
товари, на повече от 12 години.
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1, т. 1
Структура на рисков профил на кораб
Профил
кораб с високорисков
профил (КВРП)

Критерии

Оценка
в точки

1

Тип на кораба

Химикаловоз
2
Газовоз
Нефтен танкер
Кораб за насипни
товари
Пътнически кораб

2

Възраст на кораба

Всички
>12 г.

Знаме

3а

Призната
организация

4а

На всякаква
възраст

-

-

Висок

-

-

Среден

-

-

Нисък

Нисък

Много
нисък

Много нисък

Показатели

Признати от ЕС
Компания

4б
5

типове 1

Черен – среден 1
риск
ИМО одит

1

-

-

Висок

-

-

Среден

-

-

Нисък

Нисък

2

Много
нисък

Много нисък

7

Брой задържания през пред
ходните 36 месеца

Задържания

Брой регистрирани забележки при всяка проверка през
предходните 36 месеца

Забележки

Параметри, свързани с историята на кораба
6

Критерии
Всички
типове

Черен, сив и бял списък Черен – силно по- 2
вишен риск, повишен риск. Среден
до повишен риск.

Показатели

3б

Критерии

Неотговарящ
на условията

-

≥ 2 задържания

1

Кораб, който не представлява повишен или понижен риск

Общи параметри

кораб със
кораб с
стандартен
нискорисрисков про- ков профил
фил (КСРП)
(КНРП)

Бял

Да
Висок
Да
Висок
-

≤ 5 (и поне
една извършена проверка през
предходните
36 месеца)
Няма задържания

КВРП са кораби, които отговарят на критериите за общ сбор от 5 или повече точки по скалата за
оценка.
КНРП са кораби, които отговарят на всички критерии за нискорискови параметри.
КСРП са кораби, които не са нито КВРП, нито КНРП.
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Приложение № 3
към чл. 15, ал. 1, т. 1
Списък на свидетелства и документи
1. Международно свидетелство за тонаж (1969 г.)
2. Свидетелства:
– Свидетелство за сигурност на пътнически
кораб;
– Свидетелство за сигурност на конструкцията
на товарен кораб;
– Свидетелство за сигурност на оборудването
и снабдяването на товарен кораб;
– Свидетелство за сигурност на радиосредствата
на товарен кораб;
– Свидетелство за освобождаване;
– Свидетелство за сигурност на товарен кораб.
3. Международно свидетелство за сигурност
на кораба (ISSC).
4. Документ за непрекъснат документален запис
на историята на кораба.
5. Международно свидетелство за годност за
превозване на втечнени газове в наливно състояние.
– Свидетелство за годност за превозване на
втечнени газове в наливно състояние.
6. Международно свидетелство за годност за
превоз на опасни химически товари наливно.
– Свидетелство за годност за превоз на опасни
химически товари наливно.
7. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт.
8. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни
течни вещества в наливно състояние.
9. Международно свидетелство за товарните
водолинии (1966 г.)
– Международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии.
10. Дневник за нефтените операции, части I и II.
11. Регистър на товара.
12. Документ за надеждно комплектуване на
кораба с екипаж.
13. Свидетелства и всички други документи,
издавани в съответствие с разпоредбите на STCW
78/95.
14. Медицински свидетелства (Конвенция на
МОТ № 73, отнасяща се до медицинските прегледи
за морските лица).
15. Таблица с условията за работа на борда на
кораба (Конвенция на МОТ № 180 и STCW 78/95).
16. Записи с работното време и времето за
почивка на моряците (Конвенция на МОТ № 180).
17. Информация за устойчивост.
18. Копие от Документа за съответствие на компанията и Свидетелството за безопасна експлоатация,
издадени в съответствие с Международния кодекс
за безопасна експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване (SOLAS 74, глава IХ).
19. Свидетелства за здравината на корпуса и
машинното оборудване на кораба, издадени от
съответната призната организация (изискват се
само ако корабът поддържа своя клас при призната организация).
20. Свидетелство за съответствие със специалните изисквания към кораби, превозващи опасни
товари.
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21. Свидетелство за сигурност на високоскоростен кораб и разрешително за експлоатация на
високоскоростен кораб.
22. Манифест за опасни товари или товарен
план за опасни товари.
23. Дневник със записите за проведени учебни
тревоги и на записите за проверка и поддръжка
на спасителните средства и противопожарните
средства.
24. Свидетелство за сигурност на кораб със
специално предназначение.
25. Свидетелство за безопасност на морска
платформа.
26. За нефтени танкери записът от системата
за наблюдение и контрол на разтоварване на нефт
за последния преход с баласт.
27. Екипажен списък, противопожарен план, а
за пътнически кораби – план за борба с авариите.
28. Авариен план за замърсяване с нефт.
29. Доклади от извършени прегледи (за кораби
за насипни товари и нефтени танкери).
30. Доклади за предишни проверки по реда на
държавен пристанищен контрол.
31. За ро-ро пътнически кораби информация
за максималното съотношение А/А.
32. Документ за разрешение за превоз на зърно.
33. Ръководство за укрепване на товара.
34. План за управление на отпадъците и дневник за отпадъци.
35. Система за подпомагане на капитани на
пътнически кораби при вземане на решения.
36. План за взаимодействие при спасителни
операции за пътнически кораби, които плават по
редовни линии.
37. Списък на ограниченията в оперирането за
пътнически кораби.
38. Наръчник на кораб за насипни товари.
39. План за товарене и разтоварване за кораби
за насипни товари.
40. Свидетелство за наличието на застраховка
или друго финансово обезпечаване на гражданската
отговорност за щети от замърсяване с нефт (Международна конвенция за гражданската отговорност
за щети при замърсяване с нефт, 1992 г.).
41. Свидетелства, които се изискват съгласно
Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно застраховката на корабособствениците при морски искове.
42. Свидетелство, което се изисква съгласно
Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
отговорността на пътническите превозвачи по
море в случай на произшествие.
43. Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха.
44. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води.

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
Примери за „Явни основания“
A. Примери за явни основания за задълбочена
проверка:
1. Кораби, определени в приложение I, част
II, точки 2A и 2Б.
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2. Дневникът за нефтените операции не е бил
воден правилно.
3. Установени несъответствия в корабната
документация.
4. Индикации, че членовете на екипажа не са
в състояние да покрият изискванията, свързани
с комуникацията на борда съгласно член 18 от
Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
минималната степен на обучение на морските лица.
5. Установено фалшиво свидетелство на член
на екипажа или член на екипажа не е лицето, на
което е било издадено свидетелството.
6. Капитан на кораб, офицер или моряк притежава свидетелство, издадено от страна, която
не е ратифицирала STCW 78/95.
7. Налице са доказателства, че товарни или
други операции не са извършени безопасно или
в съответствие с указанията на ИМО, например
съдържанието на кислород в системата за пълнене
на товарните танкове надхвърля допустимото.
8. Капитанът на нефтен танкер не е извършил
запис за разтоварванията съгласно системата за
наблюдение и контрол за последния преход под
баласт.
9. Екипажният списък не е актуален или членовете на екипажа не познават задълженията си
при борба с пожари или при заповед за напускане
на кораба.
10. Излъчването на фалшив сигнал за бедствие не
е последвано от утвърдената процедура за отмяна.
11. Липса на основно оборудване или снабдяване, изисквани от конвенциите.
12. Изключително нехигиенични условия на
борда на кораба.
13. Общото впечатление и наблюденията на
инспектора са, че структурата и корпусът на кораба
са в лошо състояние, което може да подложи на
риск здравината на корпуса, неговата водонепроницаемост или устойчивостта му на атмосферни
влияния.
14. Получени информация или доказателство за
това, че капитанът или екипажът не са запознати
със съществени операции на борда на кораба,
свързани с неговата безопасност или с предотвратяване на замърсяване, или че тези операции не
са били изпълнени.
15. Липсва таблица с правилата за работа на
борда на кораба или записи за часовете за работа
и почивка от моряците.
Б. Примери за явни основания за контрол
върху сигурността на кораба:
1. Инспекторът по ДПК може да реши, че са
налице явни основания за допълнителни мерки
за контрол върху сигурността по време на първоначалната проверка, както следва:
1.1. Международното свидетелство за сигурност
(ISSC) на кораба е невалидно или е с изтекъл
срок на валидност.
1.2. Нивото на сигурност на кораба е по-ниско
от това на пристанището.
1.3. Не са проведени тренировки, свързани със
сигурността на кораба.
1.4. Записите от последните 10 случая на взаимодействие кораб/пристанище или кораб/кораб
са непълни.
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1.5. Доказателство или наблюдение за това, че
основни членове от екипажа на кораба не могат
да комуникират помежду си.
1.6. Доказателство в резултат на наблюдения
за това, че съществуват сериозни неизправности
в съоръженията за сигурност.
1.7. Информация или жалба от трети страни,
свързана със сигурността на кораба.
1.8. Корабът има издадено впоследствие временно международно свидетелство за сигурност
на кораба и, според професионалната преценка на
инспектора, с искането за такова свидетелство една
от целите на кораба или компанията е да избегне
цялостното спазване на SOLAS 74, глава XI-2 и
част А от Международния кодекс за сигурност
на корабите и пристанищата след изтичане на
срока на валидност на първоначалното временно
свидетелство.
2. В случай че са налице описаните по-горе
явни основания, инспекторът незабавно информира офицера по сигурността на пристанището
(освен ако инспекторът не е също така надлежно
упълномощен служител по сигурността), след
което същият решава какви допълнителни мерки
за контрол са необходими, като взема предвид
нивото на сигурност в съответствие с правило
№ 9 от SOLAS 74, глава XI.
3. Явните основания, различни от посочените,
са от компетенцията на офицера по сигурността
на пристанището.

Приложение № 5
към чл. 17, ал. 5
Разширени проверки на кораби
Разширената проверка се отнася до цялостното
състояние, свързано със следните рискови области:
– Документация.
– Състояние на структурата на корпуса.
– Устойчивост на атмосферни влияния.
– Аварийни системи.
– Радиосвръзки.
– Товарно-разтоварни операции.
– Пожарна безопасност.
– Аларми.
– Условията на живот и работа.
– Навигационно оборудване.
– Спасителни средства.
– Опасни товари.
– Главни и спомагателни двигатели.
– Предотвратяване на замърсяване.
Освен това според тяхната практическа осъществимост или евентуални ограничения, свързани
с безопасността на хората, кораба или пристанището, разширената проверка включва проверката
на специфични елементи на рисковите области в
зависимост от типа на проверявания кораб съгласно чл. 17, ал. 4.

Приложение № 6
към чл. 18
Доклад за извършена проверка
Докладът за извършена проверка трябва да
включва най-малко следните елементи:
I. Общи положения:
1. име на инспектора, изготвил доклада;
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2. дата и място на извършената проверка;
3. име на проверения кораб;
4. знаме;
5. тип на кораба (съгласно посоченото в
свидетелството за управление на безопасната
експлоатация на кораба и предотвратяване на
замърсяването);
6. ИМО идентификационен номер;
7. позивни;
8. бруто тонаж (GT);
9. дедуейт (където е приложимо);
10. година на построяване, определена според
датата, фигурираща в свидетелствата за безопасност на кораба;
11. класификационна организация или класификационни организации, както и всяка друга
организация според случая, коя(и)то е(са) издала(и)
свидетелства за клас на този кораб, ако има такива;
12. признатата организация или организации и/
или всяка друга страна, издала(и) свидетелства за
клас на този кораб в съответствие с приложимите
конвенции от името на държавата на знамето;
13. име и адрес на компанията или оператора;
14. име и адрес на наемателя, наел кораба, и
вида на договора за корабите, превозващи наливни
или насипни товари;
15. крайна дата на изготвяне на доклада за
извършена проверка;
16. забележка, че подробната информация
относно проверка или задържане може да бъде
публикувана.
II. Информация, отнасяща се до проверката:
1. свидетелства, издадени в изпълнение на съответните конвенции, орган или организация, който/
която е издал(а) съответното(ите) свидетелство(а),
с посочване на датите на издаване и изтичане на
валидността;
2. места или оборудване на кораба, които са
били проверявани при задълбочена или разширена
проверка;
3. пристанище и дата на последния междинен,
годишен или подновителен преглед и име на организацията, която е извършила прегледа;
4. вид проверка (проверка, задълбочена проверка, разширена проверка);
5. характер на забележките;
6. предприети мерки.
III. Допълнителна информация в случай на
задържане:
1. дата на заповедта за задържане;
2. дата на отмяна на заповедта за задържане;
3. характер на забележките, служещи като
основание за заповедта за задържане (позоваване
на конвенции, ако е приложимо);
4. посочване, ако е приложимо, дали е налице
отговорност на признатата организация или на
всеки друг частен субект, извършил прегледа по
отношение на забележките, които самостоятелно
или взети заедно са довели до задържане;
5. взети мерки.

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1
Процедури за контрол на корабите
„Процедури по държавен пристанищен контрол“ към ПМР ДПК и следните инструкции в
последната им версия:
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1. Инструкция 33/2000/02: Оперативен контрол
на фериботи и пътнически кораби.
2. Инструкция 35/2002/02: Указания за инспекторите по държавен пристанищен контрол относно
електронните карти.
3. Инструкция 36/2003/08: Ръководство за проверка на условията на работа и живот.
4. Инструкция 37/2004/02: Указания за съответствие с Конвенция STCW 78/95, както е изменена.
5. Инструкция 37/2004/05: Указания за проверка
на работното време/времето за почивка.
6. Инструкция 37/2004/10: Указания за инспекторите по държавен пристанищен контрол
по въпросите на сигурността.
7. Инструкция 38/2005/02: Указания за инспекторите по държавен пристанищен контрол за
проверка на устройството за записване на данните
от пътуването (VDR).
8. Инструкция 38/2005/05: Указания за MARPOL
73/78 приложение I;
9. Инструкция 38/2005/07: Указания за контрола на схемата за оценяване на състоянието на
еднокорпусни нефтени танкери.
10. Инструкция 39/2006/01: Указания за инспектора по държавен пристанищен контрол във
връзка с Кодекс – ISM.
11. Инструкция 39/2006/02: Указания за инспектора по държавен пристанищен контрол по
контрола на GMDSS.
12. Инструкция 39/2006/03: Оптимизация на
контролния лист за забрана за достъп до пристанище и уведомяване.
13. Инструкция 39/2006/10: Указания за инспектора по държавен пристанищен контрол за
проверка на баластни танкове и симулация на
авария на основното захранване (тестване с прекъсване на захранването).
14. Инструкция 39/2006/11: Ръководство за
проверка на структурата на корабите за насипни
товари.
15. Инструкция 39/2006/12: Кодекс за добрата
практика на инспекторите по държавен пристанищен контрол.
16. Инструкция 40/2007/04: Критерии за оценка
на отговорността на признати организации (R/O).
17. Инструкция 40/2007/09: Указания за инспектора по държавен пристанищен контрол за
прилагане на приложение VI на MARPOL 73/78.

Приложение № 8
към чл. 20, ал. 3
Уведомяване
Информация, която трябва да бъде предоставена
в съответствие с чл. 20, ал. 1:
Посочената по-долу информация се предоставя на ИА „МА“ чрез системата за управление на
трафика и информационно обслужване на корабоплаването поне три дни преди предвиденото
време на пристигане в българско пристанище
или на мястото за заставане на котва, или преди
корабът да напусне предходното пристанище,
ако плаването се очаква да продължи по-малко
от три дни:
1. идентификационни данни на кораба (име,
позивна, ИМО идентификационен номер или
номер MMSI);
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2. предвидено времетраене на престоя;
3. за танкери:
– конфигурация: еднокорпусни, еднокорпусни
със SBT, двукорпусни;
– състояние на товарните и на баластните
танкове: пълни, празни, запълнени с инертен газ;
– обем и вид на товара;
4. предвидени дейности в крайното пристанище или място за заставане на котва (товарене,
разтоварване, други);
5. предвидени задължителни контролни прегледи
и значителни работи по поддръжка и ремонт, които ще бъдат извършени в крайното пристанище;
6. дата на последната извършена разширена
проверка в региона на Парижкия меморандум.

Приложение № 9
към чл. 21, ал. 4, т. 2
Разпоредби относно отказа на достъп до пристанища и местата за заставане на котва в
рамките на Общността
1. Ако са изпълнени условията съгласно чл. 21,
ал. 1 и третото задържане на кораб се извърши в
българско пристанище, ИА „МА“ уведомява писмено капитана на кораба, че ще бъде издадена
заповед за отказ на достъп, която ще се приложи
веднага след като корабът напусне пристанището след отстраняване на забележките, довели до
задържането.
2. Копие от заповедта за отказ на достъп се изпраща до администрацията на държавата на знамето, съответната призната организация, останалите
държави членки, както и до останалите страни,
подписали ПМ ДПК, до Комисията и секретариата
на ПМ ДПК. Регионалният координатор по ДПК
незабавно актуализира базата данни за проверките
с информация относно отказа на достъп.
3. За да бъде отменена заповедта за отказ на
достъп, корабопритежателят трябва да отправи
официално искане до ИА „МА“. Към искането се
прилага документ от администрацията на държавата
на знамето, издаден след извършване на преглед
и удостоверяващ, че корабът напълно съответства
на приложимите разпоредби на конвенциите.
4. Когато е необходимо, искането за отмяна
на заповедта за отказ на достъп трябва да бъде
придружено и от документ на класификационната
организация, дала клас на кораба, след извършване на преглед, удостоверяващ, че корабът е в
съответствие със стандартите за клас, утвърдени
от въпросната организация.
5. Заповедта за отказ на достъп може да се
отмени само след като изтече срокът, посочен в
чл. 21, ал. 5 от тази наредба и след извършване
от ИА „МА“ на повторна проверка на кораба в
одобрено пристанище.
Ако одобреното пристанище се намира в
държава членка, ИА „МА“ може да поиска компетентните власти на тази държава членка да
разрешат на кораба да влезе в това пристанище,
за да осъществи повторната проверка. В такива
случаи до отмяната на заповедта за отказ на достъп до пристанище корабът не може да извършва
никакви товарно-разтоварни операции.
6. Ако причините за задържането, довели до
издаване на заповед за отказ на достъп, включват
структурни дефекти на кораба, ИА „МА“ може да
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изиска някои пространства, включително товарни
пространства и танкове, да бъдат подготвени и на
разположение за проверка по време на повторната
проверка.
7. Повторната проверка се извършва от ИА
„МА“ или от компетентния орган на крайното
пристанище със съгласието на ИА „МА“. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може
да изиска предизвестие до 14 дни за повторната
проверка и представяне на доказателство, удовлетворяващо ИА „МА“, че корабът отговаря напълно
на приложимите изисквания на конвенциите.
8. Повторната проверка е разширена проверка,
която трябва да обхване най-малко елементите,
посочени в приложение № 5.
9. Всички разходи за тази разширена проверка
се поемат от корабопритежателя.
10. Ако резултатите от разширената проверка
удовлетворяват ИА „МА“, заповедта за отказ на
достъп трябва да бъде отменена и компанията да
бъде уведомена за това писмено.
11. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява в писмена форма и администрацията на държавата на знамето, съответната
класификационна организация, останалите държави
членки, страните по ПМ ДПК, Европейската
комисия и секретариата на ПМ ДПК. Регионалният координатор по ДПК незабавно актуализира
базата данни за проверките относно отмяната на
отказа на достъп.

Приложение № 10
към чл. 22, ал. 3
Критерии за задържане на кораб
Въведение
Преди да реши да задържи кораб, инспекторът
е длъжен да приложи критериите, посочени в
точки 1 и 2 по-долу.
Ако основанието за задържане е следствие от
повреди, настъпили по време на плаването към
българско пристанище, корабът не се задържа,
при условие че:
а) са спазени изискванията на правило I/11,
буква в) от Конвенция SOLAS 74 относно уведомяването на администрацията на държавата на
знамето, на определения сървейър или на признатата организация, която отговаря за издаването
на съответното свидетелство;
б) преди влизането в пристанище капитанът или
корабопритежателят е предал на органа за държавен
пристанищен контрол в българското пристанище
подробна информация за обстоятелствата около
произшествието и за претърпяната повреда, както
и информация относно уведомяването на администрацията на държавата на знамето;
в) повредите са отстранени и удовлетворяват
администрацията на държавата на знамето (признатата организация); и
г) администрацията на държавата на знамето
(признатата организация) е гарантирала, че неизправностите, които представляват ясна заплаха
за безопасността, здравето или околната среда,
са отстранени.
1. Основни критерии
Времеви режим
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Кораб, който не е годен да излезе в открито
море, трябва да бъдат задържан, без да се взема
предвид очакваната продължителност на престоя
на кораба в пристанището.
Критерий:
Корабът се задържа, ако недостатъците са
толкова сериозни, че налагат връщане на инспектор по ДПК на кораба, за да се убеди, че те са
отстранени, преди корабът да отплава.
Необходимостта инспекторът по ДПК да се
върне на кораба е мярка, която зависи от сериозността на недостатъците и е за предпочитане. Това
обаче не налага такова задължение във всички
случаи. В конкретни случаи инспекторът може
да се увери, че недостатъците са отстранени, по
други начини.
2. Прилагане на основните критерии
Преди да реши да задържи кораб, инспекторът
по ДПК е длъжен да провери дали:
1. корабът разполага със съответните валидни
документи;
2. екипажът съответства на документа за надеждно комплектуване на кораба с екипаж.
По време на проверката инспекторът по ДПК
е длъжен да прецени способността на кораба и/
или екипажа за извършване на предстоящия рейс:
3. да го извърши безопасно;
4. безопасно да обработва, превозва и следи
за състоянието на товара;
5. безопасно да експлоатира машинното отделение;
6. да поддържа задвижването и управлението
на кораба в съответствие с изискванията;
7. да води ефективна борба с пожари във всяка
част на кораба, ако това се окаже необходимо;
8. да напусне кораба бързо и безопасно и да
проведе спасителни работи, ако това се окаже
необходимо;
9. да предотврати замърсяване на околната
среда;
10. да поддържа адекватна устойчивост на
кораба;
11. да поддържа адекватна водонепроницаемост
на кораба;
12. да съобщи за бедствие, ако това се окаже
необходимо;
13. да осигури безопасни и здравословни условия на борда;
14. да предостави възможно най-изчерпателна
информация в случай на произшествие.
Ако отговорът на една от тези оценки е отрицателен, при отчитане на всички установени
несъответствия, корабът трябва категорично да
бъде задържан. Съчетание от по-малко сериозни
несъответствия може също да бъде основание за
задържането на кораба.
3. Примерен списък на несъответствия, които
могат сами по себе си поради своята сериозност
да са основание за задържане на кораб:
3.1. Общи положения
Липсата на валидни свидетелства и документи,
изисквани според съответните правни инструменти.
За кораб, плаващ под знамето на държава, която
не е страна по съответна конвенция или която не
прилага друг международноправен акт, се прила-
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га клаузата „не по-благоприятно третиране“, т.е.
корабът не може да отплава, преди да изпълни
предписанията в рапорта за инспекция.
3.2. Несъответствия, попадащи в
обхвата на Конвенция SOLAS 74
1. Неизправности в работата и поддържането
на главен двигател и спомагателни механизми,
както и на електрическите инсталации.
2. Недостатъчна чистота на машинното отделение, непочистени сантини, нарушена изолация
на тръбопроводи, замърсени с нефтопродукти
изпускателни тръбопроводи, неизправност на
сантинните помпи.
3. Неизправности на аварийния генератор,
осветлението, акумулаторите и превключвателите.
4. Неизправности в основното или аварийно
управление на руля.
5. Липса, недостатъчен капацитет или лошо
състояние на личните спасителни средства, спасителните лодки и устройствата за спускането
им на вода.
6. Липса, несъответствие с изискванията или
лоша пожароизвестителна система, пожарни
аларми, противопожарно оборудване, стационарна система за гасене на пожари, вентилационни
клапани, противопожарни клапани, устройства за
бързо затваряне до степен, която не им позволява
ефективно използване.
7. Липса, лошо състояние или неизправност на
противопожарната система на товарната палуба
на танкерите.
8. Липса, несъответствие или лошо състояние
на светлини, фигури или звукови сигнали.
9. Липса или неизправност на радиооборудването за комуникация при бедствие и за безопасност.
10. Липса или неизправност на навигационно
оборудване в съответствие с изискванията на
правило V/16.2 от Конвенция SOLAS 74.
11. Липса на коригирани навигационни карти и/или подходящи навигационни публикации,
необходими за предстоящия рейс, освен ако се
разполага с одобрен тип система за изобразяване
на електронни карти и информация (ECDIS),
функционираща въз основа на официални данни.
12. Липса на искроуловителна вентилация за
помпените помещения.
13. Сериозни нарушения на изискванията за
експлоатация, описани в раздел 5.5 от приложение 1 към ПМ ДПК.
14. Числеността, съставът или сертифицирането на екипажа не съответстват на документа
за надеждно комплектуване на кораба с екипаж.
15. Невъзможност за изпълнение на програмата
за задълбочен преглед в съответствие с Конвенция
SOLAS 74, глава XI, правило 2.
3.3. Области, попадащи в обхвата
на Кодекс IBC
1. Превоз на вещество, което не е вписано в
свидетелството за годност (Certificate of Fitness)
или липса на информация за товара.
2. Липсващи или повредени предпазни устройства за високо налягане.
3. Електрически инсталации, които не са
конструктивно безопасни или не са съобразени с
изискванията на Кодекса.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

4. Източници на възпламеняване в опасни
участъци.
5. Нарушаване на специалните изисквания.
6. Превишаване на максимално допустимото
количество товар за танк.
7. Недостатъчна термична защита за чувствителни продукти.
3.4. Области, попадащи в обхвата
на Кодекс IGC
1. Превоз на вещество, което не е вписано в
свидетелството за годност, или липса на информация за товара.
2. Липсващи затварящи механизми за жилищни
или служебни помещения.
3. Газопропусклива преграда.
4. Дефектна задрайка на въздушен люк.
5. Липсващи или повредени бързо затварящи
се клапани.
6. Липсващи или повредени предпазни клапани.
7. Електрически инсталации, които не са
конструктивно безопасни или не са съобразени с
изискванията на Кодекса.
8. Неработещи вентилатори в района на товарните помещения.
9. Неработещи аларми за налягане в товарните
танкове.
10. Повредени система за откриване на газ
и/или система за откриване на токсични газове.
11. Превоз на вещества, които трябва да са
химически стабилизирани и за които няма валидно
свидетелство за инхибитор.
3.5. Области, попадащи в обхвата
на LL 66
1. Обширни повредени или корозирали участъци, дупки по палубата или корпуса, влияещи
на мореходността или устойчивостта на локални
натоварвания, освен ако не са предприети временни ремонтни работи, позволяващи на кораба
да извърши преход до пристанище, където да бъде
извършен окончателен ремонт.
2. Установена недостатъчна устойчивост.
3. Липса на достатъчна и надеждна информация
в одобрен вид, позволяваща на капитана бързо и
лесно да организира товаренето и баластирането
на кораба така, че да поддържа достатъчен запас
от устойчивост на всеки етап и при различни условия на плаването и да се избегне формирането
на недопустимо натоварване на конструкцията
на кораба.
4. Липса, лошо състояние или неизправности
на затварящи устройства за люковете и водоне
проницаеми врати.
5. Претоварване.
6. Липса на товарна марка или невъзможност
тя да бъде разчетена.
3.6. Области, попадащи в обхвата
на MARPOL 73/78, приложение I
1. Липса, значително износване или неизправност на съоръженията за филтриране на нефтоводните смеси, системата за следене и контрол на
изхвърлянето на нефтени продукти или алармената
система с праг от 15 ррm.
2. Недостатъчна остатъчна вместимост за
предстоящия рейс на слоп и/или слъдж танковете.
3. Липсва дневник за нефтените операции.
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4. Монтирано непозволено отклонение за изхвърляне на отпадъци.
5. Липсваща или несъответстваща на правило
13G(3)(б) от MARPOL 73/78 папка с докладите
за извършени прегледи.
3.7. Области, попадащи в обхвата
на MARPOL 73/78, приложение II
1. Липса на наръчника P&A.
2. Товарът не е категоризиран.
3. Няма регистърна книга за товара.
4. Превоз на нефтоподобни вещества, без да са
спазени изискванията или без съответно изменено
свидетелство.
5. Монтирано непозволено отклонение за изхвърляне на отпадъци.
3.8. Области, попадащи в обхвата
на MARPOL 73/78, приложение V
1. Липса на план за управление на отпадъците.
2. Няма дневник за отпадъците.
3. Екипажът на кораба не е запознат с изискванията относно изхвърлянето/унищожаването на
отпадъците от плана за управление на отпадъците.
3.9. Области, попадащи в обхвата на
STCW 78/95 и Директива 2008/106/ЕО
1. Членове на екипажа не притежават свидетелство, не притежават подходящо свидетелство,
не притежават валидно разрешение или не могат
да представят документно доказателство за това,
че са подали молба за потвърждение от администрацията на държавата на знамето.
2. Доказателство за това, че дадено свидетелство е било получено чрез измама или лицето,
което притежава това свидетелство, не е същото,
на което това свидетелство първоначално е било
издадено.
3. Неспазване на приложимите предписания
за безопасно комплектуване на кораба с екипаж,
определени от администрацията на държавата на
знамето.
4. Несъответствие на организирането на навигационна или машинна вахта с изискванията,
определени за кораба от администрацията на
държавата на знамето.
5. Липса в състава на вахтата на лице със съответната квалификация за работа с оборудването,
което е от съществено значение за безопасното
корабоплаване, радиокомуникациите, свързани с
безопасността или предотвратяването на замърсяване на морската среда.
6. Непредставяне на доказателство за професионална квалификация за изпълнение на задълженията, възложени на членовете на екипажа във
връзка с безопасността на кораба и предотвратяването на замърсяване.
7. Невъзможност да бъдат осигурени за първата
вахта в началото на плаването и за последващите
вахти лица, които са достатъчно отпочинали и по
всякакъв друг начин годни за вахта.
3.10. Области, попадащи в обхвата
на конвенциите на МОТ
1. Недостатъчно количество храна за прехода
до следващото пристанище.
2. Недостатъчно количество питейна вода за
прехода до следващото пристанище.
3. Силно занижени хигиенни условия на борда.
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4. Липса на отопление в жилищните помещения
на кораб, опериращ в райони, където температурите
могат да бъдат изключително ниски.
5. Недостатъчна вентилация в жилищните
помещения на кораба.
6. Прекомерно количество отпадъци, блокиране
на коридори или жилищни помещения с оборудване
или товар или други небезопасни условия в тях.
7. Явно доказателство за това, че членовете
на екипажа, които са на вахта или друго дежурство за първата вахта или последващите вахти,
са изморени.
3.11. Области, неизискващи задържане, но изискващи например спиране
на товарно-разтоварните операции
Отклонение от правилното функциониране (или
поддръжка) на инерт газ системата, механизмите
или оборудването, свързани с товара, се оценява
като достатъчно основание за спиране на товарноразтоварните операции.

Приложение № 11
към чл. 27, ал. 1
Минимални критерии за инспекторите
1. Инспекторите трябва да имат подходящи
теоретични знания и практически опит с кораби
и тяхната експлоатация. Те трябва да са компетентни по отношение прилагането на конвенциите
и съответните процедури при държавен пристанищен контрол. Тези знания и компетентност по
отношение на изпълнението на международните
изисквания и изискванията на ЕС трябва да се
придобиват чрез документирани програми за
обучение.
2. Инспекторите трябва най-малко:
а) да имат подходяща квалификация, получена
в морска институция, и подходящ плавателен стаж
като сертифициран офицер, който притежава или
е притежавал валидно свидетелство за професионална квалификация STCW II/2 или III/2 без
ограничение относно района на плаване, мощността
на КСУ или тонажа; или
б) да са издържали одобрен от компетентен
български държавен орган изпит за инженер-корабостроител, инженер-механик или инженер в
морската област и да имат стаж не по-малко от
пет години като такива; или
в) да имат съответната университетска степен
или еквивалентна на нея и да са подходящо обучени и получили квалификация за инспектори по
безопасност на корабите.
3. Инспекторът трябва:
– да е изпълнявал в продължение на поне една
година функциите на инспектор на държавата на
знамето, свързани с прегледи и сертифициране
съобразно конвенциите, или да е бил ангажиран с мониторинга на дейностите на признатите
организации, с които ИА „МА“ има подписани
договори, или
– да е придобил еквивалентно ниво на компетентност чрез провеждането на обучение на място с
продължителност от поне една година чрез участие
в проверките по реда на държавния пристанищен
контрол под ръководството на опитни служители
в държавния пристанищен контрол.
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4. Инспекторите, посочени в т. 2, буква „а“,
трябва да имат не по-малко от 5 години стаж,
включващ плавателен стаж като офицер от палубна или машинна команда или като инспектор
на държавата на знамето или като помощник-инспектор по държавен пристанищен контрол. Този
стаж трябва да включва най-малко две години
плавателен стаж като офицер от палубна или
машинна команда.
5. Инспекторите трябва да могат да общуват
устно и писмено с членовете на екипажите на
английски език.
6. Инспекторите, които не отговарят на изброените по-горе критерии, но работят като такива
преди влизането в сила на Директива 2009/16 ЕС,
запазват правата си.
7. Инспекторите, извършващи проверките по
чл. 19, ал. 1 и 2, трябва да притежават необходимата квалификация, която включва достатъчен
теоретически и практически опит в областта на
морската сигурност, като:
а) добро разбиране на морската сигурност и
начина, по който тя се прилага за операциите,
които се подлагат на преглед;
б) добро познаване на работно ниво на технологиите и техниките за сигурност;
в) познаване на принципите, процедурите и
техниките за извършване на проверки;
г) познаване на работно ниво на операциите,
които се подлагат на преглед.

Приложение № 12
към чл. 31
Данни, които се предоставят в рамките на
мониторинг на изпълнението
1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на ЕК данните по таблица 1,
отнасящи се за изтеклата година.
1.1. Брой инспектори, работещи от тяхно име
в рамките на държавния пристанищен контрол в
следната таблична форма, при спазване съответно
на буква „а“ и буква „б“.
Таблица 1
Пристанище/район

Брой инспектори
на пълно
работно
време
(А)

Брой
инспектори на
непълно
работно
време
(Б)

Прехвърляне на
(Б) към
пълно
работно
време
(В)

Общо
(A+В)

Пристанище Х/или
район Х …
Прис т а н ищ е Y/ и л и
район Y …
ОБЩО

а) Когато проверките, извършвани в рамките
на държавния пристанищен контрол, представляват
само част от работата на инспекторите, общият
брой инспектори трябва да бъде превърнат в брой,
равен на броя на инспекторите на пълно работно
време. Когато един и същи инспектор работи на
повече от едно пристанище или в повече от един
географски район, приложимото съответствие в
непълно работно време трябва да се отчита във
всяко пристанище.
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б) Тази информация трябва да бъде предоставена на национално равнище и за всяко българско
пристанище. За целите на това приложение под
пристанище трябва да се разбира индивидуално
пристанище или географския район, обслужван от
един инспектор или екип от инспектори, обхващащ
по целесъобразност повече от едно индивидуално
пристанище.
1.2. Общ брой индивидуални кораби, посетили
пристанища на национално равнище. Този брой
представлява броят на корабите, които попадат в
обхвата на тази наредба и са влезли в български
пристанища, отчетен еднократно.
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на Европейската комисия
следните списъци:
2.1. Списък с посещенията на индивидуални
кораби, различни от редовни пътнически и товарни
фериботни линии, влезли в български пристанища
или уведомили на място за заставане на котва,
като за всяко движение на кораба се посочват
неговият ИМО номер, датата на пристигането му и
пристанището. Списъкът се представя под формата
на електронен формуляр на всяко шестмесечие,
позволяващ автоматично извеждане и обработване
на посочената информация. Списъкът се предава
в срок четири месеца след края на периода, за
който се отнасят данните.
2.2. Отделни списъци с редовните пътнически
и товарни фериботни линии, посочени в параграф
„Б“, т. 1, не по-късно от шест месеца след влизане
в сила на тази наредба и впоследствие всеки път,
когато настъпят промени в тези линии. За всеки
кораб в списъка се посочват неговият ИМО номер, името му и маршрутът, по който се движи.
Списъкът се представя под формата на електронен
формуляр, позволяващ автоматично извеждане и
обработване на посочената информация.

Приложение № 13
към чл. 3, ал. 2
„Конвенции“ по смисъла на тази наредба са:
1. Международната конвенция за товарните
водолинии от 1966 г. (LL 66);
2. Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.(SOLAS 74);
3. Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. и
Протоколът към нея от 1978 г. (MARPOL 73/78);
4. Международната конвенция за вахтената
служба и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г. (STCW 78/95);
5. Конвенцията за международните правила
за предпазване от сблъскване на море от 1972 г.
(COLREG 72);
6. Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г. (ITC 69);
7. Конвенцията за търговското корабоплаване
(минимални норми) от 1976 г. (МОТ № 147);
8. Международната конвенция за гражданска
отговорност за щети от замърсяване с нефт от
1992 г. (CLC 92);
9. Протоколите и измененията на конвенциите
по т. 1 – 8, които са в сила за Република България.
10734
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 59 от 2010 г. за управление на без
опасността в железопътния транспорт (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 47 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 5 се изменя така:
„5. общите показатели за безопасност, общите
методи за безопасност и общите критерии за
безопасност;“.
§ 2. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Управлението и контролът по безопасността на превозни средства, представляващи
културно-историческо наследство, които се
движат по железопътната инфраструктура, се
осъществяват от лицата, които ги управляват и
стопанисват, при условие че превозните средства съответстват на националните правила за
безопасност.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „цели и“ се заличават, думата „препоръките“ се заменя с
„решенията“ и думите „железопътна агенция“
се заменят с „комисия“.
§ 4. В чл. 5, ал. 3 след думата „наредба“ се
добавя „ползвателите на вагони и“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът след думите „на кандидатите за придобиване“ се заменя с „на право
способност, изисквана от персонала, отговорен
за безопасността на превозите с железопътен
транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните
изпити на лицата от персонала, отговорен за
безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20
от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г.)“.
2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „и цели“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „и цели за оценка на“ се
заменят със „за“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „въз основа на възникналите и регистрираните произшествия по
безопасността“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „правилата, заповедите,
предписанията и другите административни
актове“ се заменят със „заповедите и предписанията“.
§ 8. В чл. 12, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общите методи за безопасност (ОМБ)
описват как се оценяват нивото на безопасност,
постигането на общите критерии за безопасност и съответствието им с други изисквания
за безопасност.“
2. В ал. 2:
а) основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Оценката по ал. 1 се осъществява чрез
разработване на:“;
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б) точка 3 се изменя така:
„3. методи за проверка дали структурните
подсистеми от железопътната система се експлоатират и поддържат съгласно съответните
основни изисквания, доколкото не са обхванати
от ТСОС.“
§ 10. Член 14 се отменя.
§ 11. Член 15 се отменя.
§ 12. В чл. 17 думите „и цели за оценка на“
се заменят със „за“.
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Общите критерии за безопасност се приемат от Европейската комисия
като първи и втори комплект и се публикуват
в Официалния вестник на Европейския съюз:
1. първият комплект обхваща анализ и
оценка на съществуващите критерии и ниво на
безопасност в държавите членки и гарантира,
че текущото ниво на безопасност на железопътната система няма да се понижи в нито
една държава членка;
2. вторият комплект отразява и обобщава
опита от прилагането на първия комплект и
посочва всички приоритетни области, в които
нивото на безопасност следва да се повиши.
(2) Общите критерии за безопасност се
преразглеждат от Европейската комисия при
отчитане на цялостното развитие на безопасността на железопътния транспорт, като приетите изменения се въвеждат в националните
правила за безопасност.“
§ 14. Член 19 се отменя.
§ 15. В чл. 20, ал. 1 думите „с цел“ се заменят с „до“.
§ 16. В чл. 21, ал. 1 думите „в началото на
всяка година“ се заличават, а думата „посочват“
се заменя с „посочва“.
§ 17. В чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи
изграждат свои системи за управление на безопасността, с които гарантират съответствието
на железопътната система с общите критерии
за безопасност, националните правила за безопасност, изискванията, формулирани в ТСОС,
както и че се прилагат съответните части на
ОМБ, приети от Европейската комисия.“
§ 18. В чл. 39, ал. 1 се създава т. 3:
„3. при издаване на сертификат за поддържане на превозните средства.“
§ 19. В чл. 50, ал. 1 се създава т. 4:
„4. при издаване на сертификат за поддържане на превозните средства.“
§ 20. В глава трета се създава раздел VІ:
„Раздел VІ
Поддръжка на превозните средства
Чл. 62а. (1) За всяко превозно средство преди
въвеждането му в експлоатация се определя
лице, което е отговорно за неговото поддържане.
(2) Железопътните превозвачи, управителите на железопътната инфраструктура или
ползвателите на превозните средства могат да
изпълняват функциите на лице по ал. 1.
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(3) Лицето по ал. 1 се вписва в регистъра
на превозните средства.
(4) Независимо от отговорността на лицето
по ал. 1 железопътният превозвач и управителят
на железопътната инфраструктура отговарят
за безопасната експлоатация на превозните
средства, които ползват посредством изградена
система за управление на безопасността.
(5) Лицето по ал. 1 изгражда своя система
за поддръжка, чрез която осигурява безопасното експлоатационно състояние на превозните
средства, за които отговаря, като гарантира, че
те са поддържани в съответствие със:
1. досието за поддръжката на съответното
превозно средство, включително инструкциите
и други технически документи;
2. действащите разпоредби, включително
правилата за поддържане и изискванията на
ТСОС.
(6) Лицето по ал. 1 извършва поддържането
на превозните средства самостоятелно или го
възлага чрез сключването на договор.
Чл. 62б. (1) Лицето по чл. 62а, ал. 1 извършва поддръжката на превозните средства след
получаване на сертификат за поддържане на
товарни вагони и/или пътнически вагони и/
или локомотиви.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“.
(3) Сертификатът по ал. 1 е поименен и не
подлежи на преотстъпване.
(4) При подаване на документите за издаване
на сертификат се събира такса в размер, определен от Министерския съвет по предложение
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Чл. 62в. (1) Лицето, което кандидатства за
получаване на сертификат по чл. 62а, ал. 1,
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е търговец;
2. да има осигурена материална база, необходима за осъществяване на поддръжка на
превозните средства.
(2) Лицето по ал. 1 подава писмено заявление
до изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:
1. наименование на юридическото лице
заявител и номер на ЕИК;
2. обхват на сертификата;
3. свидетелство за съдимост на лицата, които
управляват или представляват търговеца;
4. организационна структура, като се посочват правата, отговорностите и задълженията на
ръководния и изпълнителския персонал;
5. документи, доказващи, че лицата, на които
е възложено да ръководят дейността по поддръжка на превозните средства, имат познания,
необходими за упражняването на дейността в
обхвата на сертификата (автобиография, дипломи за завършено образование, документи
за професионална квалификация и др.);
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6. вътрешни правила, които включват управление на досиетата за поддържка на превозните средства, проследимост на операциите и
актуализиране на документацията за поддръжката, анализ на натрупания опит, включително
данни относно експлоатацията и настъпили
проишествия по отношение на всяко превозно
средство, както и система за информиране на
лицето, което експлоатира превозното средство, система за контрол на подизпълнители
и/или доставчици, система за управление на
документацията и за вътрешен одит;
7. описание на материалната база, необходима за осъществяване на поддръжка на
превозните средства;
8. декларации от заявителя за готовност за
застраховане на дейността;
9. документ за платена такса.
(4) В случаите, когато лицето по ал. 1 ще
извършва поддържането на превозните средства
чрез възлагане на друго лице, документите по
ал. 2, т. 7 се подават за другото лице.
(5) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ в срок до един месец разглежда
заявлението и приложените към него документи.
След окомплектуване на заявлението Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
извършва проверка за установяване спазването
на изискванията за издаване на сертификата
за поддържане на превозните средства в срок
до два месеца.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
може да поиска от кандидата да представи
допълнителна информация във връзка с подаденото заявление.
(7) В случаите, когато лицето по ал. 1
е железопътен превозвач или управител на
железопътна инфраструктура, проверката по
ал. 5 се извършва по време на процедурата за
издаване или преразглеждане на удостоверението за безопасност на железопътния превозвач
или на управителя на железопътната инфраструктура. Издаването или подновяването на
удостоверение за безопасност на железопътния
превозвач или на управителя на железопътната
инфраструктура потвърждава изпълнението на
изискванията за сертифициране.
(8) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ по своя инициатива или по
сигнал извършва проверки на лицето, получило сертификат за поддържане на превозните
средства.
(9) Когато бъде установено, че лицето,
получило сертификат за поддържане на превозните средства, не отговаря на изискванията
за издаването му, изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ дава писмени предписания и определя
срок за отстраняване на нередовностите.
Чл. 62г. Сертификатът за поддържане на
превозни средства се отнема и правата, произтичащи от него, се прекратяват:
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1. с решение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, когато:
а) са констатирани нарушения на разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни
актове, свързани с безопасното експлоатационно състояние на превозните средства, или
сертификатът е издаден въз основа на неистински документи или на документи с невярно
съдържание;
б) лицето престане да отговаря на условията
по чл. 62в, ал. 1 и 4;
в) в случаите по чл. 62в, ал. 9 нередовностите
не бъдат отстранени в срок;
2. по молба на притежателя на сертификата;
3. с прекратяване на дейността на притежателя на сертификата.
Чл. 62д. Отказът да се издаде сертификат
и отнемането му подлежат на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 62е. Сертификатът за поддържане на
товарни вагони, издаден в съответствие с
чл. 62б, е валиден на цялата територия на
Европейския съюз.
Чл. 62ж. (1) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да определи
алтернативни мерки за определяне и сертифициране на структура, отговорна за поддръжката
на превозни средства, чрез дерогация:
1. когато превозните средства са регистрирани в трета държава и са поддържани в съответствие с нейното законодателство;
2. когато превозните средства се експлоатират по междурелсие, което е различно от това
на основната железопътна мрежа в рамките
на Европейския съюз и за които изискването
по чл. 62а, ал. 5 е предвидено в международни
споразумения с трети държави;
3. когато превозните средства представляват:
а) културно-историческо наследство и се
движат по железопътната инфраструктура,
при условие че съответстват на националните
правила и разпоредби за безопасност;
б) военно оборудване;
в) средства за извършване на специален
транспорт, който изисква предоставянето на
специално разрешение от националния орган
по безопасност преди въвеждането му в експлоатация.
(2) В случая по ал. 1, т. 3 дерогация за определяне на алтернативни мерки може да бъде
предоставена за срок до 5 години.
(3) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ прилага дерогациите по ал. 1 и 2:
1. при регистриране на превозните средства
в регистъра на превозните средства;
2. при издаване или подновяване на удостоверение за безопасност на железопътния
превозвач или на управителя на железопътната
инфраструктура.
(4) Дерогациите по ал. 1 се посочват и обосновават в годишния доклад по чл. 67.
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(5) В случай че Европейската железопътна агенция установи, че предоставена от
националния орган по безопасност дерогация
излага железопътната система на Общността
на прекомерни рискове, незабавно информира
Европейската комисия, която може да отправи
искане за оттегляне на решението за дерогация.“
§ 21. В чл. 64, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. издава разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система в съответствие с Наредба
№ 57 от 2004 г. за условията и съществените
изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната система
в рамките на Европейския съюз;“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. води регистър на превозните средства и
упражнява контрол върху регистрирането им
и точността и осъвременяването на отразената
в регистъра информация;
8. издава сертификат на лице, което отговаря
за поддържане на превозни средства.“
§ 22. В чл. 67, ал. 2 се създава т. 6:
„6. взети решения за дерогации, свързани
с определянето и сертифицирането на лицата, отговорни за поддръжката на превозните
средства.“
§ 23. В заглавието на глава пета след думата
„произшествия“ се добавя „и инциденти“.
§ 24. Заглавието на раздел І от глава пета
„Произшествия в железопътния транспорт“ се
изменя така:
„Раздел І
Общи положения“.
§ 25. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Събитията, възникнали при извършване на железопътен превоз на пътници
и/или товари, довели до вредни последици за
железопътната система и/или за обществото
или околната среда или създали предпоставки
за такива последици, се разделят на следните
категории:
1. тежки произшествия;
2. произшествия;
3. инциденти.
(2) Произшествията в железопътния транспорт са следните видове:
1. удар на влак с друг влак, с маневрен
състав, с друг подвижен железопътен състав
или с препятствие в границите на строителния
габарит, с изключение на ударите по т. 3;
2. дерайлиране на влак или на друг подвижен
железопътен състав;
3. удар на влак или друг подвижен железопътен състав на железопътен прелез с пресичащо пътно превозно средство или с пресичащ
пешеходец, или с други обекти, намиращи се
временно върху железния път или в близост
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до него, които са изгубени (изпаднали) от
пресичащо превозно средство или от пресичащ
пешеходец;
4. произшествия (злополуки) с лица, причинени от подвижен железопътен състав в движение, включително самоубийствата и опитите
за самоубийство;
5. пожар в подвижен железопътен състав;
6. прекъсване на железопътния трафик по
главна жп линия за повече от 6 часа;
7. други, отговарящи на определението за
произшествие/инцидента по § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба.
(3) Инцидентите в железопътния транспорт
са следните видове:
1. изпуснат влак;
2. нерегламентирано приет влак на зает
коловоз;
3. изпратен влак без съгласие от съседна гара;
4. нерегламентирано изпратен влак на заето
междугарие;
5. заминал влак, неосигурен със спирачна
маса;
6. повредена (счупена) релса или деформиран
железен път, налагащ спиране на движението
или незабавно намаляване на позволената
скорост, за да се запази безопасността;
7. неизправност в осигурителната техника,
вследствие на което сигнализацията е по-малко
ограничителна, отколкото се изисква;
8. нерегламентирано подминат забранителен
сигнал или крайна точка за разрешено движение;
9. счупване на колело или ос на експлоатирания тягов подвижен състав;
10. счупване на колело или ос на експлоатирания нетягов подвижен състав;
11. друга повреда на подвижен железопътен
състав, която може да причини дерайлиране;
12. преминаване или спиране на влак на
прелез с неспуснати ръчно управляеми бариери;
13. самопридвижване на подвижен железопътен състав;
14. движение на подвижен железопътен състав по неподготвен или неправилно подготвен
маршрут;
15. оставен подвижен железопътен състав
извън дистанционните указатели за съответния
коловоз;
16. други отговарящи на определението
за инцидент по § 1, т. 18 от допълнителната
разпоредба.“
§ 26. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „произшествия“ се
добавя „или инциденти“;
б) в т. 4 думата „осигуряват“ се заменя с
„осигуряване на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При настъпило произшествие или инцидент задължително се уведомяват органите
на Министерството на вътрешните работи и
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, а за произшествия по чл. 68, ал. 2 – и
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Специализираното звено за разследване на
произшествия и инциденти в железопътния
транспорт в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
а при необходимост се подава информация и
на телефон 112. Редът за уведомяване се определя с акт на управителя на железопътната
инфраструктура, съгласуван с изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“
3. В ал. 3 думата „превозвачите“ се заменя
със „заинтересованите превозвачи“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Уведомлението за настъпило произшествие/инцидента или инцидент се извършва и с
телеграма (факс) (приложение № 6).“
§ 27. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. Думата „уведомлението“ се заменя с „полученото уведомление“, думите „железопътно
произшествие“ се заменят със „събитие по
чл. 68, ал. 1“.
2. В т. 1 думата „произшествието“ се заменя
със „събитието“.
3. В т. 2 думата „произшествието“ се заменя
със „събитието“.
4. В т. 10 думата „произшествие“ се заменя
със „събитие“.
5. В т. 13 думата „случая“ се заменя със
„събитието“.
§ 28. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) Длъжностното лице от структурата по безопасност на железопътната инфраструктура, определено с акта по чл. 69,
ал. 2, анализира постъпилата първоначална
информация за всяко събитие по чл. 68, ал. 1
и определя вида му.
(2) С акта по чл. 69, ал. 2 управителят на
железопътната инфраструктура определя и ред
за назначаване и състав на оперативна група,
която регистрира, запазва и съхранява веществените доказателства и изготвя констативни
протоколи.“
§ 29. В чл. 72, ал. 1 думите „от службата
по безопасността на“ се заменят с „на управителя на“.
§ 30. В чл. 73, ал. 3 след думата „разследване“ се добавя „в срок до 5 работни дни от деня
на назначаването на оперативната група. При
необходимост срокът може да бъде удължен с
разрешение на председателя на комисията за
разследване.“
§ 31. В заглавието на раздел ІІ от глава
пета думите „на железопътни произшествия“
се заличават.
§ 32. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Железопътни произшествия и
инциденти, възникнали на територията на Република България, се разследват от български
разследващ орган.
(2) В случаите, когато не е възможно да
се установи на територията на коя държава е
настъпило произшествието или инцидентът или
когато е възникнало в района на граничните
преходи, разследващите органи на държавите
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се споразумяват кой от тях да извърши разследването или то да бъде извършено съвместно.
Разследването се извършва по реда на тази наредба, освен ако в двустранни или многостранни
международни договори, по които Република
България е страна, не е предвидено друго.
(3) В случаите по ал. 2, когато разследването е осъществено от разследващия орган на
едната държава, разследващият орган на другата
държава може да се възползва от резултатите
от проведеното разследване.
(4) Когато в железопътно произшествие
или инцидент, възникнали на територията на
Република България, участва железопътен
превозвач, лицензиран в държава – членка на
Европейския съюз, за участие в разследването
се кани и разследващият орган на съответната
държава.
(5) Разследващите органи на държавите – членки на Европейския съюз, могат да
се споразумяват за провеждане на съвместни
разследвания извън случаите, описани в пред
ходните алинеи.“
§ 33. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разследването по ал. 1 се извършва по
правила, утвърдени от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.“
§ 34. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Разследването на произшествия
и инциденти извън тези по чл. 76 се извършва
от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по правила, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“.
(2) Структурите по безопасност на управителя на инфраструктурата и/или превозвачите
разследват ситуациите, близки до инциденти,
в системата на железопътната инфраструктура
или на превозвачите.
(3) Ситуациите, близки до инциденти на железопътни линии на лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна
дейност, се разследват от тези лица. Когато
в събитието участва подвижен железопътен
състав, предаден от превозвач, в разследването
взема участие представител на този превозвач.
(4) Разследването по ал. 2 се извършва въз
основа на правила, приети от управителя на
железопътната инфраструктура и/или превозвачите, а по ал. 3 – по правила, приети от
лицата със собствен железопътен транспорт и/
или приемно-предавателна дейност, съгласувани
със заинтересованите превозвачи.“
§ 35. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) Разследването на железопътни
произшествия или инциденти по чл. 76 се извършва от комисия с председател ръководителя
на специализираното звено, определена със
заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
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(2) Разследването на произшествия и инциденти по чл. 77, ал. 1 се извършва от постоянно
действащи районни разследващи комисии към
териториалните звена – районни железопътни
инспекции (РЖИ) на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ с председател
началника на съответното РЖИ, определени със
заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
(3) Разследването на произшествия и инциденти по чл. 77, ал. 1 по преценка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ може да се
извърши и от определена с негова заповед
комисия с председател главния директор на
Главна дирекция „Железопътна инспекция“.
(4) В състава на комисиите по ал. 2 и
3 участват представители на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“, управителят на железопътната инфраструктура и
заинтересованите превозвачи.
(5) Комисиите по ал. 1 и 3 се назначават не
по-късно от 5 дни от получаване на уведомлението по чл. 69, ал. 1, т. 2.“
§ 36. Член 79 се отменя.
§ 37. В чл. 81, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
2. В т. 3 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
3. В т. 4 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
4. В т. 5 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
5. В т. 6 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
6. В т. 7 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
7. В т. 8 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
8. В т. 9 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
9. В т. 10 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
10. В т. 11 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
11. В т. 12 след думата „произшествието“ се
добавя „или инцидента“.
12. Създава се т. 13:
„13. участие на поне едно железопътно превозно средство, превозващо опасни товари, и
освобождаване на опасен товар.“
§ 38. В чл. 82, ал. 1 думите „и те се осигуряват
от разследващата комисия“ се заменят с „предоставени от управителя на инфраструктурата
и/или превозвачите, свързани с произшествието
или инцидента“.
§ 39. В чл. 85, ал. 1 след думите „пълно съдействие на“ се добавя „оперативната група и“.
§ 40. В чл. 86, ал. 1 думите „председателя
на комисията“ се заменят с „ръководителя на
оперативната група“.
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§ 41. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. При разследване на произшествие или инцидент лицата, имащи пряко или
косвено отношение към произшествието или
инцидента, напускат зоната на събитието след
разрешение от ръководителя на оперативната
група, ако не е разпоредено друго от органите
на Министерството на вътрешните работи.“
§ 42. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Дейностите по възстановяване
на железопътната инфраструктура започват след
даване на писмено разрешение от ръководителя на оперативната група до ръководителя на
аварийно-възстановителните работи.
(2) В случаите, когато на мястото на произшествието или инцидента се извършват действия
по разследване от органи на Министерството
на вътрешните работи, последните съгласуват
писмено разрешението по ал. 1.“
§ 43. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. След приключване на разследването
по чл. 77, ал. 1 председателят на комисията за
разследване изготвя доклад съгласно приложение № 8 до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
§ 44. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „структура“ се заменя с
„комисия“, а думите „и/или предписания“ и
„които са задължителни за всички участници
в железопътната система“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и предписания“ се заличават.
§ 45. В чл. 94, ал. 1 думите „структурите за
управление на безопасността на управителя на
железопътната инфраструктура, превозвачите
и други лица или органи за безопасност“ се
заменят с „управителят на железопътната
инфраструктура, превозвачите и другите лица
със собствен железопътен транспорт и/или
приемно-предавателна дейност“.
§ 46. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 68, т. 1“ се заменят
с „чл. 76“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Специализираното звено за разследване
на произшествия и инциденти по собствена
преценка може да участва в работата по разследване на събития, различни от железопътните
произшествия и инциденти, при положение
че тези разследвания не застрашават неговата
независимост.“
§ 47. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Специализираното звено за
разследване на произшествия и инциденти
води архив на разследваните произшествия и
инциденти по чл. 76.
(2) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ води архив на разследваните
произшествия и инциденти по чл. 78, ал. 3.
(3) Управителят на железопътната инфраструктура води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 78, ал. 2.
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(4) Управителят на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата със собствен
железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност водят собствени архиви
на разследваните от тях ситуации, близки до
инциденти.“
§ 48. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. „Произшествие“ е нежелано или непредвидено внезапно събитие или поредица от
такива събития, които имат вредни последици
за железопътната система. Произшествията са:
сблъскване, дерайлиране, произшествие при
железопътни прелези, произшествия с хора,
причинени от подвижен състав в движение,
пожари и др.“
2. В т. 19 думите „създаващи предпоставка
за реализиране на произшествие“ се заменят
с „които не са произшествия или инциденти“.
3. Създават се т. 25 – 27:
„25. „Ползвател“ е физическо или юридическо
лице, което като собственик или с право на
ползване на превозно средство го експлоатира
като средство за транспорт и е регистриран
като такъв в регистъра по чл. 115а, ал. 7 ЗЖТ.
26. „Превозно средство (подвижен железопътен състав)“ е железопътно превозно
средство, което се движи на собствени колела
по железопътни релси със или без теглене.
Превозното средство се състои от една или
повече структурни и функционални подсистеми
или части от такива подсистеми.
27. „Изпуснат влак“ е неуправляем в спирачен режим влак, който поради недостиг на
спирачна маса или грешки при действие с
влаковата спирачка при максимална степен
на задържане не може да спре на спирачния
път за участъка или увеличава скоростта си.“
§ 49. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „чл. 29, ал. 2, т. 1“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 115е, ал. 1 и
чл. 115м, ал. 4 ЗЖТ“.
§ 50. В приложение № 2 т. 3 се отменя.
§ 51. В приложение № 6 думите „чл. 71,
ал. 5“ се заменят с „чл. 69, ал. 4“.
§ 52. Приложение № 7 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 73, ал. 3
ДОКЛАД
за фактите и обстоятелствата, констатирани
при настъпил/о ........................................................
...............................................................................,
(вид на произшествието/инцидента)
съставен на ..... г. оперативна група ............ с
ръководител: ........................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие,
поделение)
и членове:
1. ...........................................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
2. ............................................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
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3. ...........................................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, пред
приятие, поделение)
4. ...........................................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, пред
приятие, поделение)
5. ...........................................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, пред
приятие, поделение)
6. ...........................................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, пред
приятие, поделение)
Оперативната група се събра в .......................
на ...................... и пристъпи към разглеждане на:
................................................................................
(кратко описание на железопътното произшествие/инцидент, дата, час и място)
I. Обстоятелства, при които е допуснато произшествието/инцидента
................................................................................
................................................................................
(посочва се хронологичният ред на събитията
непосредствено преди, по време и след възникване на произшествието/инцидента)
II. Последици от произшествието/инцидента
1. Ранени и убити:
а) ранени: ...................................................................
(трите имена)
длъжност .....................месторабота ..................,
(за жп служители и работници, имащи
отношение към произшествието/инцидента)
адрес ........................................................................
б) убити: ....................................................................
(трите имена)
длъжност .................. месторабота .....................
(за жп служители и работници, имащи
отношение към произшествието/инцидента)
адрес ........................................................................
2. Нанесени повреди и причинени щети на
подвижен железопътен състав:
а) вагони: № ............................., собственост на
....................., общо щети за ............................... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка –
оценка на щетите)
№ .................................................., собственост на
......................, общо щети за .................................лв.
(посочва се сумата от приложената сметка –
оценка на щетите)
б) локомотиви, мотрисни влакове, мотриси,
специализиран подвижен състав:
№ ................................................., собственост на
......................, общо щети за ....................... лв.
................................................................................
(посочва се сумата от приложената сметка – оценка на щетите)
3. Нанесени повреди и причинени щети на
железопътната инфраструктура:
а) железен път и съоръженията му ................
................................................................................
(посочва се състоянието на железния път и
съоръженията му, отразено в приложените констативни протоколи)
собственост на .. ....................................................
общо щети за .................................................... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка – оценка на щетите)
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б) осигурителна техника и съобщения, радио
връзки, ел. захранване
...................................................................................,
(посочва се състоянието на осигурителната
техника, отразено в приложените констативни
протоколи)
собственост на .. ....................................................
общо щети за ........................................................ лв.
(посочва се сумата от приложената сметка – оценка на щетите)
в) контактна мрежа ..........................................,
(посочва се състоянието
на контактната мрежа,
отразено в приложените
констативни протоколи)
собственост на .. ....................................................
общо щети за ...................................................... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка – оценка на щетите)
г) други повреди и щети .....................................
...............................................................................,
(посочва се състоянието им, отразено в приложените констативни протоколи)
собственост на ....................................................
общо щети за ............................................... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка – оценка на щетите)
4. Повреди и разпиляване на товари, багажни
и колетни пратки:
вагон № ............, собственост на ......................,
пристигнал (пътувал) с влак № ................ за гара
съдържание .................., общо щети за .......лв.
(посочват се видът на товара и сумата от приложената сметка – оценка на щетите)
5. Прекъсване на движението:
а) на коловози № ....... от час ............................
минути ........ на ............ г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г.
при следните условия:
V= ..... км/ч, ...............................................................
б) на коловози № ....... от час ............ минути
........ на ............ г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г.
при следните условия:
V= ..... км/ч, ...............................................................
в) на стрелки № ....... от час ............ минути
........ на ............ г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г.
при следните условия:
V= ..... км/ч, ...............................................................
г) на гърловина ........ за направление ...... от
час .... минути .... на ... г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г.
при следните условия:
V= ..... км/ч, ...............................................................
д) на текущ път № ... от км ............+..............
до км ........+.......
от час ....... минути ....... на .......... г
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г.
при следните условия:
V= ..... км/ч, ...............................................................
е) на текущ път № ... от км ............+..............
до км ........+.......
от час ....... минути ....... на .......... г
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г.
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при следните условия:
V= ..... км/ч, ...............................................................
6. Причинено закъснение на влакове:
Влак № ....., превозвач ........, от час ........ минути ........ на ....... г.
до час .............. минути .............. на ............. г.
Влак № ....., превозвач ........, от час ........ минути ........ на ....... г.
до час .............. минути .............. на ............. г.
7. Движение на възстановителни средства:
а) възстановителен влак
Вл. № ......, заминал на ......... г., час ...... минути
....... от ............
пристигнал на местопроизшествието на .......... г.
час ......... минути.......
Доказани разходи за придвижване и работа в
размер на ........................................................... лв.
б) други възстановителни средства
Вид ......, заминаване на ............. г., час .......
минути ....... от ... г.
пристигане на местопроизшествието на ......... г.
час ...... минути...........
Доказани разходи за придвижване и работа в
размер на ............. лв.
в) причини за късното възстановяване на
движението
..............................................................................
(попълва се само при закъснение във възстановяването на движението)
III. ЖП работници, служители и други лица,
имащи отношение към произшествието/инцидента:
1. Локомотивна бригада на:
а) влак № ...................................................................,
(вид и № на тяговия или специализиран подвижен състав, собственост на)
.............................., месторабота ..........................
(трите имена)
длъжност ..................................., трудов стаж на
тази длъжност ................................................ ..........
................................................., месторабота .............
(трите имена)
длъжност .........................…………………, трудов стаж
на тази длъжност......................................................
б) влак № ...........................................................,
(вид и № на тяговия или специализиран подвижен състав, собственост на)
................................, месторабота..........................
(трите имена)
длъжност .………..............., трудов стаж на тази
длъжност ...................................................................
..................................., месторабота.........................,
(трите имена)
длъжност ........................………., трудов стаж на
тази длъжност ...........................................................
2. Превозна бригада на:
а) влак № ...................................................................
.........................................., месторабота ...............
(трите имена)
длъжност .........................……………………., трудов
стаж на тази длъжност ............................................
...................................., месторабота .....................
(трите имена)
длъжност .........................……………………, трудов

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

стаж на тази длъжност ............................. ..............
б) влак № ....................................................................
..........................…………………месторабота ..............
(трите имена)
длъжност .........................………………………, трудов
стаж на тази длъжност ............................................
........................................, месторабота..................
(трите имена)
длъжност .........................………………………., трудов
стаж на тази длъжност ............................................
3. Гарови работници и служители:
а) дежурни ръководители
............................……………, месторабота ..................
(трите имена)
трудов стаж на тази длъжност .........................
..................................…………., месторабота ..............
(трите имена)
трудов стаж на тази длъжност .........................
..............................................................................
б) маневрена бригада
............................…………., месторабота..................
(трите имена)
длъжност ......................................................, трудов
стаж на тази длъжност ............................................
...........................…………………, месторабота ..............
(трите имена)
длъжност .......................………..................., трудов
стаж на тази длъжност ............................................
в) други работници и служители
.................................……...., месторабота ..............
(трите имена)
длъжност ..........................………………….., трудов
стаж на тази длъжност ............................................
..............................................., месторабота ..............
(трите имена)
длъжност ....................................................., трудов
стаж на тази длъжност ............................................
......................................……….., месторабота ........
(трите имена)
длъжност ......................................................, трудов
стаж на тази длъжност ............................................
4. Данни за здравословното състояние на
работниците и служителите, имащи отношение
към произшествието/инцидента:
......................................., длъжност .......................
(трите имена)
здравословно състояние ....................................
......................................................................................
(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)
......................................., длъжност .......................
(трите имена)
здравословно състояние ......................................
......................................................................................
(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)
..………………………………….., длъжност .......................
(трите имена)
здравословно състояние ....................................
................................................................................
(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)
5. Почивка преди започване на работа:
.................……………………, длъжност ........................
(трите имена)
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почивал от дата ................ час .... минути ....
до дата……................................... час .... минути ....
постъпил на работа дата ...................................
час ............ минути ..................................................
(вписват се данните от книгата за сменен
инструктаж)
.................……………………, длъжност ........................
(трите имена)
почивал от дата .....………час ...... минути ..... до
дата…….......... час ...... минути .................................
постъпил на работа дата ............... час ............
минути .......................................................................
(вписват се данните от книгата за сменен
инструктаж)
......................................., длъжност .......................
(трите имена)
почивал от дата .....………час ...... минути ..... до
дата…….......... час ...... минути .................................
постъпил на работа дата ............... час ............
минути .......................................................................
(вписват се данните от книгата за сменен
инструктаж)
...................................... длъжност ........................
(трите имена)
IV. Състав и тонаж на влака (маневрата),
състояние на осветлението и спирачките, разпределение на последните и др.
1. Данни за локомотивите: ................................
..................................................................................
(вписват се собственик, серия, местоположение
във влака, преден или заден ход)
...............................................................................
(изправност на спирачката и сигналното осветление, данни от последна ревизия, ремонт и други)
2. Вагони – брой и тип, брой на осите и общ
тонаж на влака: ........................................................
3. Разпределение на спирачките: ......................
.......................................................................................
(вписва се брой вагони и тонаж, обслужвани
с автоматични спирачки, и брой вагони и тонаж,
обслужвани с ръчни спирачки)
4. Влакообразуваща гара: .................................
5. Констатирани обстоятелства при:
а) композиране ...................................................
б) техническа подготовка на влака .................
.......................................................................................
в) пробата на автоматичната влакова спирачка
.......................................................................................
V. Други данни за изясняване на причините
за произшествието/инцидента:
1. Запознати ли са работниците и служителите:
а) с особеностите на гарата или участъка .....
.......................................................................................
б) с разположението на подвижния състав в
гарата ...........................................................................
2. Скорост на движение на влака (маневрата)
.......................................................................................
(вписват се данните от разшифровката на скоростомерната лента на локомотива или от електронния носител на информацията за движението
на возилото/влака)
3. Задействани ли са спирачките преди произшествието/инцидента и на какво разстояние
преди мястото на произшествието/инцидента е
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станало задържането? ........................................
4. Спазен ли е планът за приемане на влака
в гарата? .....................................................................
5. Какви са профилът, геометрията и ситуацията на пътя на мястото на произшествието/
инцидента?
……………………………………………………………………………….
(хоризонтал, нагорнище, надолнище, какъв е
наклонът в о/оо, радиус на кривата и надвишение,
изкоп, насип, мост, тунел и др.)
6. Метеорологични данни за времето, в т.ч.
такива, които влияят на видимостта на сигналите:
7. Техническо състояние преди произшествието/инцидента на:
а) подвижния състав: .........................................
б) железния път и съоръженията: ...................
в) съобщителната техника и радиовръзки: ....
.......................................................................................
г) контактната мрежа: .......................................
8. Тип на гаровата и междугаровата осигурителна техника и състоянието преди произшествието/инцидета……………………………………………………………….
9. Изп ра внос т, ч ис т о та и осветлен ие на
стрелките, на сигналите и съоръженията преди
произшествието/инцидента ……………………………………
…………………………………………………………….........................
(има ли нагреватели за отопление на стрелки и
състояние на съоръженията на електроснабдяването)
10. Снабдени ли са стрелките със заключалки
(кука болт), заключени ли са били?
……………………………………………………………………….........
11. Търговска изправност на натоварените
вагони, разпределение и укрепване на товара във
вагоните………………………………………………………………………
12. Ако произшествието/инцидентът е станало
на жп прелез, да се посочи:
а) съоръженост на прелеза, със или без прелезопазачи ..................................................................
б) спуснати ли са били бариерите, когато има
такива ..........................................................................
VI. Наличност и качество на подготовката на
протоколите и материалите, съпътстващи доклада:
1. Изготвен ли е докладът в срок и кога е
представен …………………………………...............................
2. Приложения:
а) подробна скица на мястото, където е станало
произшествието/инцидента ................
б) показанията на лицата:
1. ..............................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
в) други приложения: ..........................................
.......................................................................................
(описват се удостоверение за спирачната маса,
протоколи за железния път, подвижния състав,
осигурителната техника и др.)
Оперативна група:
Ръководител:.................
подпис ...................
(име, презиме,
фамилия)
Членове: 1. ........................
подпис ...................
(име, презиме,
фамилия)

ВЕСТНИК
2. .........................................
(име, презиме,
фамилия)
3. .........................................
(име, презиме,
фамилия)
4. ........................................
(име, презиме,
фамилия)
5. ................................
(име, презиме,
фамилия
6. .........................................
(име, презиме,
фамилия))

БРОЙ 101
подпис ...................
подпис ...................
подпис ...................
подпис ...................
подпис ...................

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за състоянието на осигурителната техника и
устройствата
Днес, ............. 20 .... г. ...... часа ......... минути,
комисия в състав:
1. .................................. длъжност ...............................
2. .................................. длъжност ...............................
3. .................................. длъжност ...............................
4. .................................. длъжност ...............................
5. .................................. длъжност ...............................
се събра в гара .......................... във връзка със
станало произшествие/инцидент ..........................
............................. и констатира следното състояние на
ОТ ...........................................................................
(тип на осигурителната техника)
I. НАЛИЧНОСТ НА ПЛОМБИТЕ
1. Постоянни .......................................................
2. Временни .........................................................
3. Скъсани ...................................................................
4. Номера на броячните бутони: .....................
(валидност на пломбите и съответствие с описа в книга образец VII-51, както и на курбелите)
II. ЗАДАДЕНИ МАРШРУТИ: .........................
...................................................................................
(положение на коловозно сигналните ръчки)
III. ПОЛОЖЕНИЕ НА КОЛОВОЗИТЕ, СТРЕЛКИТЕ И ВАГОНОИЗХВЪРГАЧКИТЕ: ...............
................................................................................
(по отношение на заетост, контрола, срязване,
положение на стрелковите ръчки, вид и състояние
на СОА, състояние на ВИ, имащи отношение към
произшествието/инцидента)
I V. РАЗРЕШ ЕН И М ЕС Т Н И М А Н ЕВРИ:
......................................................................................
V. СЪСТОЯНИЕ НА ПАБ ИЛИ АБ .............
V I. С Ъ С Т ОЯ Н И Е Н А С ВЕ Т О Ф ОРИТЕ...................
1. Входни ....................................................................
2. Изходни ...................................................................
3. Маневрени .......................................................
(проби на съответствие и видимост на сигналите,
имащи отношение към произшествието/инцидента).
VII.СЪСТОЯНИЕ НА БУТОНИТЕ ...............
....................................................................................
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1. Автоматика стрелки – включена (изключена) ...............................................................................
2. ............................................................................
(с общо предназначение)
3. БДЗ .......................................................................
4. ИБПУ ......................................................................
5. БДО .......................................................................
V III. СЪСТОЯНИЕ Н А М А НЕВРЕНИТЕ
ПУЛТОВЕ(КУРБЕЛИ) ..............................
IХ. РЕЛЕЙНО ПОМЕЩЕНИЕ .......................
................................................................................
1. Заключено – съхранение на ключовете ....
...................................................................................
2. Отключено – причини ....................................
(шкафове на РУКЗ, ЕМЦ и др.)
Х. СЪСТОЯНИЕ НА КНИГА VII-51 ..............
...............................................................
(дата, час на последните две бележки от съответните
графи, съпоставка с книгата за ревизии в гарата,
повреди и профилактика на съоръженията, имащи
отношение към случая)
ХI. СЪСТОЯНИЕ НА СЪОБЩИТЕЛНИТЕ
ВРЪЗКИ .......................................
(състояние на книги VII-52, VII-53, дата, час на
последните две бележки от съответните графи)
ХII. СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО .......................................
(състояние на книга образец VII-54, дата, час на
последните две бележки от съответните графи)
ХIII. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ ...........................
...................................................................................
(релсови вериги, шунтова чувствителност, резултати
от измерванията на изолираните настави, броячи
на оси, заземяване на стълбовете на КМ, спирачки
ГАЦ, книга обр. VII-55, съпоставка с протокола от
проверката на междугарието и др.)
.............................................................................
(при обвръзка с АПУ се съставя констативен протокол за състоянието на АПУ, което изрично се
упоменава в този протокол)
Комисия:
1. ...........................
/............................/
2. ...........................
3. ............................
/............................/
/............................/
4. ...........................
5. ...........................
/............................/
/............................/
Настоящият протокол се изготви в ...... екземпляра, от които ....... екземпляра са предадени на
..............................................................
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за състоянието на АПУ на км .....
в междугарието (района на гара) ..............
................................
Днес, ............ 20.......... г. ..... часа ....... минути,
комисия в състав:
1. .......................................... длъжност ..................
2. ..........................................длъжност ....................
3. ..........................................длъжност ....................
4. ..........................................длъжност ....................
5. ..........................................длъжност ....................
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6. ..........................................длъжност ....................
(представител на собственика на прелеза, пътна
полиция)
се събра на прелеза на км ............. във връзка
със станалото произшествие/инцидент
....................................................................................
и
констатира
следното
състояние
на
съоръженията на прелеза ............................................
(съоръженост на прелеза)
I. ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1. Релеен шкаф (кабина) – изправен, съборен,
унищожен, разбит, ограбен .........................................
(подчертава се констатираното)
2. Бариерни механизми (външен оглед) .............
....................................................................................
(подробно описание на състоянието и
положението на бариерните механизми)
3. Светофари ............................................................
....................................................................................
(подробно описание състоянието на шосейната
сигнализация, включително видимост)
4. Предпрелезни /прелезни светофори ................
....................................................................................
(подробно описание състоянието на светофорите,
включително видимост)
5. Трансформаторни кутии за датчици/датчици
....................................................................................
(намиращи се в обсега на произшествието/
инцидента, включително дросел-трансформатори
и техните въжета)
II. ВЪТРЕШЕН ОГЛЕД НА РЕЛЕЕН ШКАФ
(КАБИНА)
(след разрешение на ръководителя на
оперативната група)
1. Състояние на първокласните релета ..............
....................................................................................
(изброяват се всички релета, задействани,
отпаднали, работещи в мигачен режим)
2. Състояние на второкласните релета ...............
....................................................................................
(изброяват се всички релета, задействани или
отпаднали)
III. ВЪТРЕШЕН ОГЛЕД НА БМ..........................
....................................................................................
(след разрешение на ръководителя на
оперативната група)
(вид на бариерните механизми)
1. Ляв по километража .........................................
2. Десен по километража ......................................
IV. ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ в
гара .................................................................................
Вид ТДИ ...................................................................
(двупроводно или четирипроводно)
Индикация на ТДИ..................................................
Номер на брояча..............................................................
Състояние на пломбата на БДО .........................
Състояние на книга обр. VII-51.............................
Инициали на пломбите ..........................................
(в съответствие с описа в книга обр. VII-51)
V. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ ..................................
(има ли противоречие с Наредбата за прелезите,
изправност на електрическото осветление, видимост
на бариерните греди от мястото на затваряне на
прелеза, извършвана ли е редовно профилактика на
прелеза, състояние на захранването, включително АБ,
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и др.) ...............................................................................
..........................................................................................
(има ли противоречие с Наредбата за прелезите,
извършвана ли е редовно профилактика на прелеза и
състояние на захранването, включително АБ)
..........................................................................................
(при обвръзка с гарова централизация се съставя
констативен протокол за състоянието на осигурителната
техника и устройствата, което изрично се упоменава в
този протокол)
Комисия:
1. ...........................
2. ...........................
/............................/
/............................/
3. ...........................
4. ............................
/............................/
/............................/
5. ...........................
6. ...........................
/............................/
/............................/
Настоящият протокол се изготви в .........
екземпляра, от които .......... екземпляра са
предадени на .................................................................

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за състоянието на железния път
Днес, .................... в ......... часа и ...... минути,
(дата, месец, година)
комисия в състав:

ВЕСТНИК
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1. ...............................................................................,
(име, презиме, фамилия)
(длъжност и месторабота)
2. ...............................................................................,
3. ...............................................................................,
4. ...............................................................................,
5. ...............................................................................,
се събра на .............................................................,
(междугарие/гара)
(километър)
.............................................................................,
(път №/ коловоз №/ стрелка №/
вагонозадържател №/ вагоноизхвъргачка №/
изхв. на спирателни обувки №/ др.)
във връзка със станалото произшествие/
инцидента ......................................................................,
където извърши и установи следното: ...............
....................................................................................
I. Параметри на железния път и съоръженията
след дерайлирането на ................................................
.............................................................................
(локомотив №, вагон № или други возила)
1. Измерени параметри на 20 м преди
точката на възкачване (дерайлиране).

Таблица № 1
Посока
на движение

срещу езиците/по езиците

Посока на движение на дерайлиралото возило

1

т. на възкачване

Точки
на измерване

2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Заб.
(mm)

3

Ниво
(mm)

Н
4

Скрити
Междупропадания на база .. m релсие
(mm)
(mm)
лява р.

дясна р.

Нл
5

Нд
6

L
7

Флеш
хорда
20m/10m
(mm)

F
8

Износване
на релсите

верти- стракално нично
ав
ас
9
10
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2. Измерени параметри на 20 м след точката на възкачване (дерайлиране) или до мястото, до
което железният път е разрушен.
Таблица № 2
Посока
на движение

1

Точки
на измерване

2

Заб.
(mm)

3

Ниво
(mm)

Н
4

Скрити
пропадания на база
.. m
(mm)
лява р.
дясна р.
Нл
5

Нд
6

Междурелсие
(mm)

L
7

Флеш
хорда
20m/10m
(mm)

F
8

Износване
на релсите
вертикално
ав
9

странично
ас
10

-1
-2
-3
-4

-6
-7
срещу езиците/по езиците

Посока на движение на дерайлиралото возило

-5

-8
-9
-10
-11
12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

Забележка. В колона 3 на таблица № 2 се отразява отстоянието или съвпадението на началния
настав, върха на езика, върха на сърцето и крайния настав от най-близката точка, до която се
намират или с която съвпадат.

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

3. При невъзможност да се определи точното
място на точката на възкачване се отразяват основанията за фиксирането (определянето): ............
..................................................................................
4. Констатирани други особености в зоната на
местопроизшествието/инцидента.
4.1. Вид и състояние на пътя: .........................
..................................................................................
наставов (подпрян, плаващ ) / безнаставов
4.1.1. Релси: ........................................................
(тип, състояние)
4.1.2. Траверси: ..................................................
(тип, състояние)
4.1.3. Скрепления: ............................................
(тип, състояние)
4.2. Геометрия на железния път: .....................
4.2.1. Прав участък ...........................................
4.2.2. Крива с R = .......(m), Н = ........... (mm),
(отстояние на начало крива от т. на възкачване)
4.2.3. Преходна крива: Lпр.к. = ........ (m), (m);
(отстояние на начало пр. крива
от т. на възкачване)
4.3. Профил на пътя:
4.3.1. Нагорнище – .................................. ‰;
4.3.2. Надолнище – .................................. ‰;
4.3.3. Хоризонтал – .................................. ‰.
4.4. Ситуация на железния път:
4.4.1. Изкоп – ....................................................;
4.4.2. Насип – .....................................................
4.4.3. Смесен – ляво И., дясно Н./ляво Н.,
дясно И.
4.4.4. Мост, надлез, водосток:
– Lм = .......................... (m);
– Отстояние Lт.0 = .... (m) от началото на
моста (по посока на движение) до т. 0.
– Особености: .................................................
...............
– Състояние на контрарелсите – .................
4.4.5. Тунел: .......................................................
– Lт = ... (m);
– отстояние Lт. 0 = ................ (m) от началото
на тунела (по посока на движение) до т. 0.
– особености: ...................................................
4.4.6. Прелез, пешеходна пътека:
– състояние на прелезната настилка – .........
.............................................................................
– широчина на жлеба ........... mm, дълбочина
на жлеба ................... mm.
4.5. Загуба на устойчивост и изменение на
геометричните параметри на железния път – разрукване, нестандартно пропадане, изгърбване и др.
4.5.1. Вид: ..........................................................
(промени в геометрията на пътя, тип
на разрукването)
.............................................................................
(брой вълни с образувани криви с флешове)
.............................................................................
4.5.2. Температура на релсите t = .............. °С
на местопроизшествието/инцидента, измерена в
.............часа и ........... минути на датата на произшествието/инцидента.
4.5.3. Измерена температура на релсите t =
.............. °С, взета от най-близкото място на замерване – ................................., по часове.
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4.5.4. Дневни температури на релсите за пет
дни преди произшествието/инцидента, взети от
най-близкото място, в което се прави такова
замерване:
t1, min =.............. °С;
t1, max =.............. °С;
t2, min =.............. °С;
t2, max =.............. °С;
t3, min =.............. °С;
t3, max =.............. °С;
t4, min =.............. °С;
t4, max =.............. °С;
t5, min =.............. °С;
t5, max =.............. °С;
4.5.5. Неутрална температура на участъка
t =......... °С, и дата ..................................................
4.5.6. Температура, при която е извършен
последен ремонт на БРП –
t =.............. °С и дата ....................
5. Стрелка: ........, ..... (kg/m), ............ (m), .............
(вид)
(тип)
(радиус)
(отклонение)
5.1. Измерени параметри и състояние на стрелковите части, по които се е движило возилото
преди и при дерайлирането: .................................
...................................................................................
5.2. Стрелкови траверси: ...................................
....................................................................................
(тип, измерени параметри, състояние)
5.3. Стрелкови скрепления: ..............................
...................................................................................
(тип, измерени параметри, състояние)
5.4. Начин на задвижване на езиците – ..............
...................................................................................
(механизирано / ръчно)
5.5. Описание, измерени параметри и състояние
на заключването на езиците – липсващи елементи,
повреди, степен на износване, уплътняване: ............
5.6. Параметри на железния път пред и след
железопътната стрелка.
1. Наличие на прав елемент (коловоз) ...ДА /
НЕ... пред езиковата част на стрелката
2. Дължина на правия елемент L = .......................
(m);
Забележка. При необходимост се измерват и
други параметри на железния път и съоръженията.
II. Констатирани други особености по железния
път и съоръженията: ...............................................
III. Допълнителни сведения – при необходимост: .........................................................................
1. Данни за участъка от последното измерване
с пътеизмерителната лаборатория и лабораторията
за измерване на габарита (приложени към протокола): .......................................................................
2. Данни от последната дефектоскопия на
релсите в участъка: .................................................
IV. Данни и информация от:
1. Последните измервания, отразени в книгите
на железопътния участък, за:
– параметрите на железния път – ...................
– параметрите на железопътните стрелки – ...........................................................................
– параметрите на съоръженията – ...................
2. Ревизионни книги на:
– .съответната гара – ..........................................
– железопътния участък – ................................
– предприятието собственик – ...........................
V. Схема на произшествието/инцидента.
VI. Забележки: .................................................
VII. Заключение на комисията (посочват се
нарушени изисквания на техническите норми и
на други нормативни документи):
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Комисия:
1. ........................;		
2. ........................;
3. ........................;		
4. ........................;
5. ........................;		
6. ........................;
Настоящият протокол се изготви в ................
екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на ...............
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническото състояние на контактната мрежа
Днес, ........... 20...... г. ......... часа ........ минути,
комисия в състав:
1. .................................длъжност ..........................
(специалист по контактна мрежа)
2. ....................................... длъжност ......................
(специалист по локомотиви)
3. ....................................... длъжност..................
(специалист по железния път)
4. ....................................... длъжност..................
(специалист по осигурителна техника и/или по
електроснабдяване, когато има отношение
към случая)
се събра в .......... във връзка със станало произшествие/инцидент ...............................................
(вид на произшествието/инцидента, място – гара/
междугарие, междустълбия, дата, час)
и констатира следното състояние на контактната мрежа:
1. Тип на контактната мрежа ..........................
2. Състояние на носещо въже и контактен
проводник ................................................................
3. Състояние на изолаторите ...........................
...................................................................................
(порцеланови, полимерни, стъклени, секционни)
4. Състояние на струните на контактната мрежа................................................................................
5. Състояние на фиксаторите........................
6. Състояние на електрическите съединители
на контактната мрежа.............................................
7. Състояние на компенсиращите устройства
на анкърните полета ...............................................
8. Състояние на захранващи, обратни, усилващи
фидери и електропроводи за захранване на ДЦ ..
...................................................................................
9. Състояние на опорните устройства и поддържащи конструкции ............................................
(стълбове, конзоли, напречници и габарити)
................................................................
10. Състояние на заземленията .......................
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11. Пресичане на контактната мрежа с други
въздушни линии .....................................................
12. Последен обход, констатирани нередности ...........................................................................
(последни бележки от дневника за обходите и
книга образец ХХI-01)

........................................................................

13. Други ...........................................................
(средни анкеровки, врязване и свързване на проводниците, габарити на елементите на КМ, сигнални табели, кражби и др.)

........................................................................

(попаднали външни предмети по контактната
мрежа – дървета, клони, птици и др.)
Комисия:
1. ........................		
2. ........................
3. ........................		
4. ........................
Настоящият протокол се изготви в ................
екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на .................................................................
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническото състояние на вагон
Днес, ........... 20 .... г. ........ часа ......... минути,
комисия в състав:
1. ............................... длъжност ........................
(специалист вагони – представител на превозвача
на ПЖПС)
2. ............................... длъжност ........................
(специалист локомотиви – представител на ползвателя на ТПС)
3. ............................... длъжност ........................
(специалист по железен път)
4. ............................... длъжност ........................
5. ............................... длъжност ........................
(на четвърта и пета позиция участват представители на железопътната инфраструктура, специалисти
по управление на движението, контактна мрежа
и осигурителна техника, когато имат отношение
към случая)
се събра в ........ във връзка със станало произшествие/инцидента ..............................................
(вид на произшествието/инцидента, място, дата,
час)
и констатира следното състояние на вагон №
................................................................................
................................................................................
(вид, номер и собственост на вагона, талига – вид,
дата и място на последната ревизия (ремонт)
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10. Определяне посукването на рамата и талигата
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
11. Определяне посукването на коша на вагона
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
12. Други.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(състояние на букси, еднотипност на ресори и
пружини, лагери, осни вилки, теглични и отбивачни съоръжения, колооси)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(функционен вентил – тип вкл./изкл., теглови
регулатор – вкл./изкл., калотки – липсващи; сработени)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(състояние на колоосите – окопани, напластени,
термооцветяване – цвят и др.)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
13. Състояние и вид на товара при необходимост
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(натоварен в гара, от кого е приет, разположение
на товара – равномерено/неравномерено, укрепване и др.)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
14. Заключение за техническото състояние на
вагона
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(описват се резултатите от измерванията, които не
отговарят на техническите норми, и се сравняват
с тези от нормативните документи)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(вписва се и какво е отклонението от тях)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Комисия:
1 .. .. .. .. .. .. ..
/
/
2. .. .. .. .. .. .. ..		
3. .. .. .. .. .. .. ..
/
/		
/
/
4. .. .. .. .. .. .. ..		
5. .. .. .. .. .. .. ..
/
/		
/
/
Настоящият протокол се изготви в .. .. .. ..
екземпляра, от които .. .. .. .. екземпляра са предадени на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническото състояние на тягов подвижен състав
Днес, ............. 20 ....г. ...... часа ........... минути,
комисия в състав:
1. ...............................длъжност ..........................
(представител на предприятието по поддържане
на железния път)
2. ...............................длъжност ..........................
(специалист – представител на ползвателя на ТПС)
3. ...............................длъжност ..........................
4. ...............................длъжност ..........................
(на трета и четвърта позиция участват представители на железопътната инфраструктура, специалисти
по контактна мрежа и осигурителна техника, когато
имат отношение към случая)
се събра в ............................... във връзка със
станало произшествие/инцидент
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...................................................................................
(вид на произшествието/инцидента, място, дата,
час)
и констатира следното състояние на тягов
подвижен състав (ТПС) № .....................................
...................................................................................
(посочват се: вид, номер и собственост на тяговия
състав, талига – вид, дата и място на последната
ревизия (ремонт)
I. Данни преди произшествието/инцидента
1. Пробег от:
а. капитален (среден) ремонт
б. подемен (голям периодичен) ремонт
в. малък периодичен ремонт (технически
преглед)
2. Състояние на състава в противопожарно
отношение (добро, лошо) ......................................
3. Състояние на колоосите на ТПС ................
..................................................................................
(съгласно приложено копие на карта от последното измерване и преглед на колоосите)
4. Състояние на тегловото уравновесяване на
ТПС: .........................................................................
(съгласно приложено копие на карта от последното
теглово уравновесяване)
5. Други ............................................................
(посочват се други данни, изясняващи състоянието
на ТПС преди произшествието/инцидента)
II. Състояние на ТПС след произшествието/
инцидента
1. Състояние на ходовата част ........................
2. Състояние на коша, теглично-отбивачните
съоръжения и плуговете на ТПС
...................................................................................
3. Състояние на машини, оборудване, пломби
на скоростомери и устройство за бдителност на
машиниста ......................................................
4. Покривно оборудване ..................................
5. Противопожарно състояние ........................
6. Моментно състояние на колоосите ............
...................................................................................
(посочва се състоянието на колоосите в зависимост от констатациите в картата за преглед на
колоосите)
7. Състояние на тегловото уравновесяване ...
..................................................................................
(посочва се състоянието на ТПС в зависимост от
констатациите в картата за теглово уравновесяване
чрез измерване на контролни разстояния)
8. Други ............................................................
(посочват се условия за придвижване на ТПС, щети,
условия за пускане в експлоатация и др.)
Комисия:
1. ........................		
2. ........................
3. ........................		
4. ........................
Настоящият протокол се изготви в ................
екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на ...............
Забележка. Ненужните текстове се зачертават.
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§ 53. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 91, ал. 2 и чл.92
Основно съдържание на окончателния доклад за
разследване на железопътно произшествие или
инцидент
1. Резюме.
Резюмето съдържа кратко описание на произшествието/инцидента, кога и къде е станало
и неговите последствия. Отразяват се причините
(непосредствени, основни, други) за произшествието/инцидента, установени при разследването.
Посочват се препоръките и адресатите, към които
са отправени.
2. Непосредствени факти:
– дата и точно време;
– място;
– категория;
– последствия;
– решението за започване на разследване, състава на комисията за разследване и провеждането
на разследването;
– спасителни и аварийно-възстановителни
действия.
3. Общи данни:
– участващи служители и контрагенти и други
страни и свидетели;
– данни за подвижния състав;
– наименование на превозвача;
– вид, номер и категория на влака;
– вид и номер на тяговия подвижен състав;
– вид и номер на нетяговия подвижен състав;
– описание на инфраструктурата и системата
за сигнализация;
– видове коловози, стрелки, блокировка, сигнали, влакова защита;
– средства за комуникация;
– строителни работи, извършвани на или близо
до мястото на произшествието/инцидента;
– привеждане в действие на плана за жп аварийни ситуации и последващата верига от събития;
– привеждане в действие на плана за жп
аварийни ситуации на обществените спасителни
служби, полицията, медицинските служби и последващата верига от събития.
4. Смъртни случаи, травми и материални щети:
– пътници и трети страни, персонал, вкл.
контрагенти;
– товари, багаж и друго имущество;
– подвижен състав, инфраструктура и околната среда.
5. Външни обстоятелства – климатични и гео
графски условия.
6. Данни за персонала от железопътната инфраструктура и превозвачите и други лица, имащи
отношение към произшествието/инцидента:
6.1. име, презиме и фамилия;
6.2. длъжност, месторабота;
6.3. пол, възраст;
6.4. свидетелство за заемане на длъжност и
данни от него;
6.5. свидетелство за правоспособност и данни, свързани с него – номер, дата на издаване,
обучаваща институция, проведено теоретично и
практическо обучение и др.;
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6.6. документ за професионална квалификация – дата на издаване, обучаваща институция,
проведено теоретично и практическо обучение и др.;
6.7. удостоверение за издържан изпит съгласно Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията,
условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана от
персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване
на такава правоспособност и реда за провеждане
на проверочните изпити на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г.);
6.8. данни за това, че е запознат с маршрута
(за локомотивен машинист);
6.9. пропътувани часове – за последните 24 часа,
30 дни, 90 дни (за локомотивен машинист);
6.10. работно време за последните 24 часа;
6.11. продължителност на почивката преди
работното време;
6.12. трудов стаж и други данни от личното
досие;
6.13. предсменен инструктаж.
7. Данни от разследвания и следствия. Резюме
на свидетелски показания (предмет на защита на
самоличността) на:
– железопътен персонал, вкл. контрагенти;

– други свидетели.
8. Система за управление на безопасността:
– организацията в рамките на компанията
и как се издават и изпълняват заповеди;
– изисквания за персонала и как се прилагат;
– процедури за вътрешни проверки и одити
и резултатите от тях;
– връзка между различните участници.
9. Правила и норми:
– съответни правила и норми на Общността
и национални такива;
– други правила, като напр. правила за
експлоатация, местни инструкции, изисквания
за персонала, предписания за поддръжка и
приложими стандарти.
10. Функционално състояние на подвижния
състав и техническите съоръжения на железопътната инфраструктура:
– сигнализацията, ОТ и системата от команди за управление, вкл. регистриране от
устройства за автоматично записване на данни;
– железен път;

– контактна мрежа;
– комуникационни съоръжения;
– подвижен състав, вкл. регистриране от
устройства за автоматично записване на данни.
11. Документация за експлоатационната система – прегледи, проверки, ремонти, поддържане и
профилактика, включително:
– мерки, предприети от персонала за регулиране на движението и сигнализацията;
– обмен на устни съобщения във връзка с
произшествието/инцидента, вкл. документация
от записи;
– мерки, предприети за защита и охрана на
мястото на произшествието/инцидента.
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12. Здравословни и безопасни условия на труд
(връзка човек – машина – организация):
– изпълнение на изискванията за работно
време от участващия в произшествието/инцидента
персонал;
– изпълнение на изискванията за предсменни
медицински прегледи;
– лични обстоятелства, които имат влияние
върху произшествието/инцидента, включително съществуването на физически и психологически стрес;
– конструктивни и други особености на съоръженията, които имат въздействие върху връзката
човек – машина.
13. Предишни произшествия от подобен характер, както и такива, допуснати:
13.1. със същия подвижен състав;
13.2. от същия персонал на превозвачите и/
или инфраструктурата;
13.3. в същия участък (гара, междугарие, прелез,
съоръжение – тунел, мост и др.).
14. Анализ и изводи:
14.1. Окончателно описание на веригата от
събития чрез определяне на изводи от произшествието/инцидента въз основа на фактите.
14.2. Анализ на фактите и изводи относно
причините за произшествието/инцидента и функционирането на спасителните екипи.
14.3. Изводи:
– непосредствени (преки) и основни причини
за произшествието/инцидента, включително допълнителни фактори (предпоставки), свързани с
действия, предприети от лицата, които са участници
в него, или състоянието на подвижния състав или
техническите съоръжения;
– скрити (съпътстващи) причини, свързани с
умения, процедури и поддръжка;
– причини, свързани с условията на регулаторната рамка и приложението на системата за
управление на безопасността.
14.4. Други (допълнителни) изводи и наблюдения, свързани с повреди, недостатъци и нарушения
на нормативната уредба, установени по време
на разследването, но без значение за изводите
относно причините.
15. Описание на вече предприетите мерки или
мерките, приети като следствие от произшествието/инцидента.
16. Препоръки с цел недопускане на произшествия по същите причини.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 54. (1) В срок до една година от влизане
в сила на наредбата за всяко превозно средство се посочва лице, получило сертификат за
поддръжка на превозни средства.
(2) До посочването на лицето по ал. 1 за
поддръжката на всяко превозно средство отговоря лицето, което е било вписано в регистъра
на превозните средства за отговорно за неговата
поддръжка.
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§ 55. Тази наредба въвежда изискванията на
Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за
изменение на Директива 2004/49/ЕО относно
безопасността на железопътния транспорт в
Общността.
§ 56. Навсякъде думите „министъра/министърът на транспорта“ и „Министерството на
транспорта“ се заменят съответно с „министъра/
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
Министър: Ал. Цветков
10711

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-2 от 2009 г. за реда и начина за
осъществяване, координация и хармонизация
на специфичните одитни дейности по фондове
и програми на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думите „Техническа помощ“ се добавя „Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ и се поставя
запетая.
§ 2. В чл. 6 т. 7 се отменя.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Одитният план по ал. 2, т. 2 се преглежда
и съгласува от директора на дирекция „Одитна дейност“ и се одобрява от изпълнителния
директор на агенцията.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Директорът на дирекция „Одитна
дейност“ осъществява преглед на качеството
на всеки етап от изпълнение на одитния ангажимент.“
§ 4. В чл. 16, ал. 2 думите „10-дневен срок“
се заменят с „30-дневен срок“.
§ 5. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Агенцията води регистри за:
1. одитните ангажименти, включително констатациите, съдържащи установени индикатори
за измами и нередности;
2. проследяване на действията за изпълнението на дадените препоръки;
3. сигналите за нередности и измами със
средства от Европейския съюз.“
§ 6. Член 25 се отменя.
Министър: С. Дянков
10738
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 13641
от 15 ноември 2010 г.

по административно дело № 9105 от 2010 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Веселина Кълова, и членове:
Ваня Пунева и Тодор Петков, с участието на
секретар-протоколиста Станка Чолакова разгледа административно дело № 9105 по описа
за 2010 г. на Върховния административен
съд – трето отделение, докладвано от съдията
Ваня Пунева.
Производството по реда на чл. 185 АПК е
образувано по жалба, подадена от Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), представлявана по закон от инж.
Стефан Кинарев – председател на управителния
съвет на камарата, и по пълномощие от адв.
Даскалова. Жалбоподателят оспорва законосъ
образността на § 7 от ПЗР на Наредба № Iз-1971
от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар, издадена от министъра на вътрешните
работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството – обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г., в сила от 5.06.2010 г.; попр., бр. 17 от
2010 г. (наредбата).
Цитираната разпоредба гласи: „Камарата
на архитектите и Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране в съответствие с
чл. 5, т. 11 от Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране
организират и провеждат курсове в областта
на строително-техническите правила и норми
за осигуряване на пожарна безопасност на
строежите по програма, утвърдена от министъра на вътрешните работи или директора на
ГДПБС – МВР, и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
Възраженията против оспорвания текст
касаят липсата на предметна компетентност
и вътрешноведомствена зависимост между
издателите на акта и КИИП, както и противоречие с целите на Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП) и заложения в него
принцип за саморегулация и независимост.
Конкретно е посочено, че с оспорвания § 7
от ПЗР на наредбата е регулирана материя,
свързана с обучение на проектантите, докато
правомощието на издателите се изчерпва с установяване на строително-технически правила,
които следва да бъдат спазвани в процеса на
инвестиционното проектиране.
Относно ведомствената зависимост е посочено, че КИИП като лице, стоящо извън
системата на изпълнителната власт, не е подчинено на издателите на акта и като такова
не може да бъде адресат на властническите
им волеизявления.
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Противоречието със ЗКАИИП е обосновано
с обстоятелството, че с оспорвания текст се
постига резултат на контрол и подчиненост
на камарата спрямо органи на изпълнителната
власт, изразен във вменяването на задължение
за провеждане на определено по съдържание
обучение на трети лица, при условие на признато от закона право на камарата за самостоятелна преценка по този въпрос, което право
е обусловено от принципа за саморегулация,
заложен в закона.
Ответната страна – министърът на регионалното развитие и благоустройството, представляван от юрк. Т. Телбизова, счита за неоснователни
възраженията на жалбоподателя. Поддържа,
че оспорваният текст, чрез който се дава възможност за организиране на обучението по
програма, предложена от самия жалбоподател,
от една страна, е в съответствие с целите на
ЗКАИИП, а от друга, се постига целта съдържанието на програмата, респ. обучението, да
е еднакво за съответните регионални колегии
на КИИП. Посочено е, че необходимостта от
подобряване на качеството на инвестиционните
проекти е мотивът за включване на оспорвания
текст в съдържанието на наредбата.
Ответната страна – министърът на вътрешните работи, представляван от юрк. М. Петкова,
счита жалбата за допустима, но неоснователна
по същество, тъй като компетентността на издателите на акта се извежда от разпоредбите на
чл. 167в, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ и не
са нарушени административнопроизводствените
правила. По отношение на противоречието със
ЗКАИИП е посочено, че с § 7 не се създава
задължение, различно от функциите на камарите, посочени в чл. 5, т. 11 от закона. Относно
изискването обучението да се извършва по
утвърдена програма се застъпва становище,
че същото е „правилно и законосъобразно“,
защото „би съответствала в най-голяма степен
на качеството на обучението“, тъй като МВР
и МРРБ разполагат със специалисти в посочената област и от тяхната компетентност е да
предвидят самата програма.
Представителят на Върховната административна прокуратура застъпва заключение за неоснователност на така подадената жалба, като
посочва, че наредбата е издадена от компетентни
органи съгласно чл. 169, ал. 4 ЗУТ във връзка
с § 18 от ЗР на ЗУТ и чл. 167в, ал. 2 ЗМВР и
в съответствие с чл. 5, т. 11 ЗКАИИП.
Върховният административен съд – състав
на трето отделение, счита жалбата за допустима като подадена от надлежна страна и срещу
подлежащ на съдебно оспорване административен акт. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право
да оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или
за които той поражда задължения. Жалбопода-
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телят е адресат на задължение, съдържащо се
в оспорвания § 7 от наредбата, поради което
неговите законни интереси са пряко засегнати
от прилагането на обжалвания подзаконов нормативен акт. Според предписанието на чл. 187,
ал. 1 АПК подзаконовите нормативни актове
могат да бъдат оспорени без ограничение във
времето. Следователно са налице изискуемите
положителни процесуални предпоставки за допустимост на жалбата – наличие на подзаконов
нормативен акт, правен интерес и срочност.
Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за този извод са следните:
Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е издадена от
министъра на вътрешните работи и министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Същата съгласно § 2 от ПЗР се издава на основание чл. 167в, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ.
От своя страна, чл. 167в, ал. 2 ЗМВР предвижда, че за определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 1, т. 1
министърът на вътрешните работи съвместно с
министъра на регионалното развитие и благоустройството издава наредби. Съгласно чл. 167в,
ал. 1, т. 1 ЗМВР държавният противопожарен
контрол включва контрол за спазването на
правилата и нормите за пожарна безопасност
при проектиране, строителство, реконструкция,
модернизация и експлоатация на обектите в
урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии
за възстановяване, сградите и технологичните
съоръжения и инсталации.
Според чл. 169, ал. 4 ЗУТ министърът на
регионалното развитие и благоустройството
съвместно с компетентните министри издава
наредби за определяне на изискванията по ал. 1
и 2 и по ал. 3, т. 1 и 3, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането
в експлоатация на строежите, дълготрайността
на строителните конструкции, устойчивостта
на земната основа, както и други изисквания
за безопасност, при отчитане влиянието на
географските, климатичните и сеизмичните
въздействия. От своя страна, чл. 169, ал. 1, т. 2
предвижда, че строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите
спецификации за осигуряване в продължение
на икономически обоснован експлоатационен
срок на съществените изисквания за безопасност при пожар.
Следователно както ЗМВР, така и ЗУТ
овластяват министъра на вътрешните работи
и този на регионалното развитие и благо
устройството да издадат наредба, с която да
регулират обществените отношения, свързани
с правилата относно проектирането, изграждането и ползването на обекти и съоръжения,
с което пряко се цели създаване на условия
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за „безопасност при пожар“, т.е. изключване,
намаляване или избягване на рисковете за
здравето и имуществото на лицата, следващи
се от ситуация на пожар.
Съгласно чл. 7, ал. 2 ЗНА наредбата е
нормативен акт, който се издава за прилагане
на отделни разпоредби или подразделения на
нормативен акт от по-висока степен. В случая издаването е основано на прилагането на
разпоредби от два нормативни акта – ЗМВР и
ЗУТ, които чрез установения противопожарен
контрол и чрез контрола върху строителния
процес целят постигането на обща цел – пожарна безопасност.
С оспорвания § 7 от ПЗР на наредбата
издателите му са предвидили, че Камарата
на архитектите и Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране в съответствие с
чл. 5, т. 11 от Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране
организират и провеждат курсове в областта
на строително-техническите правила и норми
за осигуряване на пожарна безопасност на
строежите по програма, утвърдена от министъра на вътрешните работи или директора на
ГДПБС – МВР, и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Според чл. 5, т. 11 ЗКАИИП Камарата
на архитектите и Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране организират и
провеждат продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната
квалификация и правоспособност на архитек
тите, ландшафтните архитекти, урбанистите и
инженерите.
Предмет на регулация на § 7, от една страна, е редът за определяне съдържанието на
образователния процес – програмата на курса
се утвърждава от министъра на вътрешните
работи или директора на ГДПБС – МВР, и
министъра на регионалното развитие и благоустройството, осъществяван от камарите, а от
друга – определяне и на компетентните лица,
които да организират и провеждат същия този
процес. Следователно предметът на § 7, чието
съдържание може да бъде синтезирано с оглед
регулираната материя, като кой може да обучава, кого следва да обучава и какво е съдържанието на обучението, се отличава съществено
от посочените по-горе граници на материална
компетентност, обхващащи единствено установяване на правилата за проектиране, изграждане
и ползване на обекти и съоръжения.
В тази връзка съдът кредитира напълно
доводите на жалбоподателя, че с оспорвания
§ 7 от ПЗР на наредбата е регулирана материя,
свързана с обучение на проектантите, докато
правомощието на издателите се изчерпва с установяването на строително-технически правила,
които следва да бъдат спазвани в процеса на
инвестиционното проектиране. Оттук и изводът
за липса на материална компетентност спрямо
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уредбата на отношенията, урегулирани с § 7,
респ. наличие на основание за нищожност на
акта в обжалваната му част поради установено
нарушение на чл. 76, ал. 1 АПК, изразяващо се
в издаването на нормативен административен
акт, без да е налице изрично овластяване за
това от Конституцията или от закон спрямо
органа издател.
Посоченият мотив за включване на § 7 в
наредбата – необходимостта от подобряване на
качеството на инвестиционните проекти чрез
повишаване квалификацията на членовете на
камарите, е неприемлив като аргумент в посока установяване на компетентност. Безспорно
е, че способностите и познанията на лицата,
изготвящи инвестиционните проекти, са предпоставка за одобряването на даден проект от
контролните органи, но редът и начинът за
придобиване на познания относно изискванията
и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар са материя,
съвсем различна от установяването на самите
изисквания и правила.
С оглед установената вече незаконосъобразност на обжалваната наредба, постигането на
процесуална икономия и обективна невъзможност за промяна в крайния извод, независимо
от основателността на другите поддържани от
жалбоподателя възражения, съдът счита, че
същите не следва да бъдат разглеждани по
същество. С оглед изхода на делото и направе-
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ното от жалбоподателя искане за присъждане
на разноски по делото (без приложен списък
на същите) съдът счита, че на основание
чл. 143, ал. 1 АПК следва да уважи същото в
размер 680 лв., представляващи: 650 лв. – адвокатско възнаграждение, 20 лв. – държавна
такса за обнародване в „Държавен вестник“,
и 10 лв. – държавна такса за разглеждане на
делото, като осъди солидарно ответниците за
тяхното заплащане.
В тази връзка и на основание чл. 193, ал. 1
и чл. 143, ал. 1 АПК Върховният административен съд – трето отделение, в настоящия
съдебен състав
РЕШИ:
Обявява по жалба на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за нищожен
§ 7 от преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от
министъра на вътрешните работи и министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Осъжда Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството да заплатят солидарно
680 лв. разноски по делото на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране.
Председател: Г. Колев
10708
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1528
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка, вх. № 92-11-10/2009, изключвам
Григор Христов Ганев от Бургас 8005, ж. к.
Славейков, бл. 64, вх. 2, ет. 8, ап. 22, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 06.02.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Григор Христов Ганев не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо, изх. № 92-11-10 от
19.02.2009 г., на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканен да заплати доброволно
вноската за 2008 г., но същият не е направил това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Препис от заповедта да се изпрати на Григор
Христов Ганев за сведение.
Министър: М. Попова
10805
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1531
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка, вх. № 92-11-10/2009, изключвам
Иван Стоянов Иванов от Стара Загора 6000, ул.
Юрий Венелин 10, вх. А, ет. 1, ап. 3, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 06.02.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Иван Стоянов Иванов не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо, изх. № 92-11-10 от
19.02.2009 г., на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканен да заплати доброволно
вноската за 2008 г., но същият не е направил това.

Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Препис от заповедта да се изпрати на Иван
Стоянов Иванов за сведение.
Министър: М. Попова
10806
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1539
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка, вх. № 92-11-10/2009, изключвам
Силвия Светославова Александрова от София, кв.
Иван Вазов, ул. Янко Забунов 3, ет. 1, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-462 от 2007 г.
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Силвия Светославова Александрова
не е заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителната вноска за професионална квалификация за 2008 г. С писмо, изх.
№ 92-11-10 от 19.02.2009 г., на основание чл. 17,
ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да
заплати доброволно вноската за 2008 г., но същата
не е направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Препис от заповедта да се изпрати на Силвия
Светославова Александрова за сведение.
Министър: М. Попова
10807
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1541
от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7 и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците, след като обсъдих материалите по
преписка, вх. № 92-11-10/2009, изключвам Татяна
Дичева Желева от София 1619, кв. Княжево, ул.
Ирис 7, ет. 1, ап. 2, от списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г.
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Татяна Дичева Желева не е заплатила
по сметката на Министерството на правосъдието задължителната вноска за професионална
квалификация за 2008 г. С писмо, изх. № 92-1110 от 19.02.2009 г., на основание чл. 17, ал. 5 от
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Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноската за 2008 г., но същата не е
направила това.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Препис от заповедта да се изпрати на Татяна
Дичева Желева за сведение.
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6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова

10588

Министър: М. Попова
10808

РАЗРЕШЕНИЕ № 781
от 3 декември 2010 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 777
от 15 ноември 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Зако
на за подземните богатства, в площ „Кривата
пътека“, разположена в землището на с. Дедово,
община „Родопи“, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 39 от 03.11.2010 г. разрешавам на „Персенк Инвест” – ООД, Пловдив,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 160110107,
със седалище и адрес на управление – Пловдив,
р-н „Централен“, ул. Свети Климент 12, ет. 3,
ап. 6, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Кривата пътека“, разположена
в землището на с. Дедово, община „Родопи“,
област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,22 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 6 включително в система 1970 г.
х

y

1.

4526720

8608850

2.

4526720

8608550

3.

4527000

8608550

4.

4527000

8608360

5.

4527280

8608375

6.

4527280

8608865

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.

за проучване на строителни материали, под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бялата ска
ла“, разположена в землището на с. Пелишат,
община Плевен, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 42 от 24 ноември 2010 г.
разрешавам на „Водно строителство 2000“ – АД,
Плевен, като титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 114511753, със седалище и
адрес на управление – Плевен 5800, ул. Дойран
136, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Бялата скала“, разположена в землището
на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,6 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4710345

8624060

2

4710500

8623500

3

4711000

8623105

4

4711310

8623500

5

4711225

8624000

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
10589
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РАЗРЕШЕНИЕ № 782
от 8 декември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Малката топола“, разпо
ложена в землищата на с. Дедец и с. Добромирци,
община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 42 от 24 ноември 2010 г.
разрешавам на „Аскон“ – ООД, ЕИК 120614804,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
под № ЕИК 120614804 в Агенцията по вписванията с удостоверение изх. № 20100208134815 от
8.02.2010 г., със седалище и адрес на управление
Смолян 4700, бул. България 7, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Малката
топола“, разположена в землищата на с. Дедец и с.
Добромирци, община Кирково, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,26 кв. км.
3. Границите на площта се определят от следния координатен регистър на граничните точки
от № 1 до № 11 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4517575

9400020

2

4517280

9399930

3

4516835

9399640

4

4516770

9399465

5

4516790

9399375

6

4517085

9399660

7

4517470

9399910

8

4517880

9400070

9

4517970

9400460

10

4517850

9400645

11

4517725

9400520

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 проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник”.
10749
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РАЗРЕШЕНИЕ № 783
от 30 ноември 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Камилките“,
разположена в землището на с. Брусино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 42 от 24.11.2010 г. разрешавам на ЕТ „Универс – АС – Ангел Стоянов“,
Ивайловград, титуляр на разрешението, дружество регистрирано в Агенцията по вписванията
под ЕИК 818011841, със седалище и адрес на
управление – Ивайловград, област Хасково, ул. 8
март 2, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Камилките“, разположена в
землището на с. Брусино, община Ивайловград,
област Хасково, при следите условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,06 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следнит е координати на граничните точки от № 1
до № 8 включително в координатна система 1970 г.
№

х (м)

у (м)

1.

4531450

9459100

2.

4531295

9459275

3.

4531275

9459325

4.

4531210

9459255

5.

4531037

9459148

6.

4531040

9459000

7.

4531263

9459160

8.

4531435

9458915

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 проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
10590

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1133
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
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ДЪРЖАВЕН

икономиката, енергетиката и т у ризма и на
нейната администрация, решение на Комисията
за защита на потребителите, протокол № 53 от
заседание, проведено на 15.11.2010 г., чл. 92, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол
от изпитване № 2137 от 21.10.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, удостоверяващ,
че детски бански костюм за момичета от две
части, марка „Sirocco“, модел: Diva, с етикет
на български език с информация: произведено
в България, баркод 3800214151973, състав: 80 %
полиамид и 20 % еластан, не отговаря на БДС ЕN
14682 по показатели „Връзки и шнурове – общи
изисквания“, тъй като свободните краища на
връзките в горната и долната част имат възел
и има наличие на връзки от двете страни на
долната част в ханша, които не са прикрепени
към облеклото, както и по показател „Връзки
и шнурове“ – област на врата и гърба, тъй като
връзките в областта и гърба на горната част
имат свободни краища, поради което съществува риск от нараняване на децата, нареждам:
1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски бански костюми за момичета от две
части, марка „Sirocco“, модел: Diva, с етикет
на български език с информация: произведено
в България, баркод 3800214151973, състав: 80 %
полиами д и 20 % еластан, п редставл яващ и
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Производителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от
пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
10794
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ЗАПОВЕД № 1134
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 53 от заседание, проведено на 15.11.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК и предвид, че предлаганите на
пазара детски диадеми, с пластмасова основа с
два реда зъбци от вътрешната страна, със силиконова или кожена декорация, различни цветове,
с различни прикрепени декорации – сърца, животни или цветя, с етикет с надпис: „Style Bÿu“
и информация за страна на произход – Турция,
наподобяват детски диадеми, търговска марка
TAKIŞTIR, арт. № 3705, баркод: 8697970002411,
страна на произход: Турция, в различни цветове, изработени от пластмаса, снабдени с два
реда зъбци от вътрешната страна, облепени с
текстилна лента и панделка, върху която има
поставено цвете с камък от външната си страна,
за които е доказано с Изпитвателен протокол
№ 18956 от 16.08.2010 г., издаден от изпитвателен
център „Глобал тест“ – АД, София, и експертно
заключение, че не издържат теста по т. 8.12 от
БДС EN 71-1:08 – „Острота на предмети“, поради
наличието на остри върхове в зъбите на гребенчетата, които не се огъват при усилие от 4,5 N и
съществува опасност от нараняване на главата
на детето, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски диадеми, с пластмасова основа с два реда зъбци от
вътрешната страна, със силиконова или кожена
декорация, различни цветове, с различни прикрепени декорации – сърца, животни или цветя,
с етикет с надпис: „Style Bÿu“, и информация за
страна на произход – Турция, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки,
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10795

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 1142
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 53 от заседание,
проведено на 15.11.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 70 и 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 11-4514 от 03.11.2010 г.,
издаден от Изпитвателен център „Алми Тест“,
Софи я, удостоверяващ, че предлагани те на
пазара детски колички, размери:109×32×26см,
модел SL -101, баркод 0 0 0 0101В 0 410 0 4170997
(посочен върху кашона, в който се съхраняват
количките); произход – Китай, с етикети с информация на чужд език – надписи на китайски
и данни за модел, различни баркодове, поставени върху етикет на всяка количка, например
0000101В04100418200503, 0000101В04100418200504
и други данни – 0000101В04-4р GB14748-2006 по
отношение на конструкция: т. 6.2.3 – няма информация за възрастта на детето; по отношение
на информация за продукта: т. 21.2.1 – няма
маркировка за производител/вносител; т. 21.2.2 –
няма сериен номер; т. 21.2.3 – няма наличие на
предупреждение „детето да не се оставя без надзор“; т. 21.2.4 – няма наличие на предупреждение
за дебелина на матрак; т. 21.2.6 – няма наличие
на предупреждение за колички с облегалки, които
не се нагласяват; т. 21.2.7 – няма позоваване
на БДС EN 1888; по отношение на информация
при покупка: т. 21.3.1 – няма информация за
теглото, възрастта, възможностите на детето, за
което количката е подходяща; т. 21.3.2 – няма
наличие на инструкция за възраст и тегло на
детето; т. 21.3.3 – няма наличие на инструкция
за пързаляне и тичане; по отношение на инструкция за употреба: т. 21.4.1 – няма наличие на
инструкция за употреба; т. 21.4.2 – няма маркировка за производител/вносител; т. 21.4.3 – няма
информация за предназначение на количката
(възраст, тегло и др.); т. 21.4.4 – няма наличие
на предупреждение „детето да не се оставя без
надзор“; т. 21.4.5 – няма наличие на инструкция за първоначално сглобяване; т. 21.4.6 – няма
наличие на декларация за съвместимост между
шасито и седалката; т. 21.4.7 – няма наличие на
инструкция за сгъване и разгъване и предупреждения за използване на заключващите механизми
преди употреба; т. 21.4.9 – няма наличие на пре-
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дупреждение за използване на колани за връзване; т. 21.4.10 – няма наличие на предупреждение
минимална възраст на детето; т. 21.4.11 – няма
наличие на инструкция, покриваща всички функции на количката; т. 21.4.14 – няма наличие на
инструкция за проверка, поддръжка и почистване; т. 21.4.15 – няма наличие на декларация,
че количката не трябва да бъде използвана за
по-голям брой деца от посочените в инструкцията; т. 21.4.16 – няма наличие на декларация, че
не трябва да се използват аксесоари, одобрени
от производителя; т. 21.4.17 – няма наличие на
инструкция за работа със заключващите механизми на колелата; т. 21.4.18 – няма наличие
на инструкция за употреба и нагласяване на
коланите за връзване на детето; т. 21.4.19 – няма
наличие на инструкция за използване на приспособленията за закачване на коланите и всякакви други връзки; т. 21.4.20 – няма наличие
на предупреждение за закачване на седалката;
т. 21.4.21 – няма наличие на предупреждение за
пързаляне и тичане, както и на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-2 по показател
„скорост на разпространението на пламъка“,
тъй като липсва предупреждение „внимание,
дръжте далече от огън“, поставянето на което
е задължително, когато скоростта на разпространение на пламъка е между 10 и 30 mm/s
(измерената скорост съгласно протокола е 16,7
mm/s) и съгласно направена оценка на риска,
детската количка представлява сериозен риск за
здравето на децата, тъй като поради липсата на
горепосочените предупреждения, инструкции и
информация съществува опасност от нараняване,
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детски колички, размери: 109×32×26см,
модел SL-101, баркод 0000101В041004170997 (посочен върху кашона, в който се съхраняват
количките); произход – Китай, с етикети с информация на чужд език – надписи на китайски
и данни за модел, различни баркодове, поставени върху етикет на всяка количка, например
0000101В04100418200503, 0000101В04100418200504
и други данни – 0000101В04-4р GB14748-2006,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10796

Председател: Д. Лазаров

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 529
от 14 декември 2010 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14 декември 2010 г., обсъди
въпроса за обявяване на процедура за издаване на
лицензии за телевизионна дейност за национални
програми, които могат да бъдат разпространявани
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване. За да се произнесе,
Съветът взе предвид следното:
Създаването на програми, предназначени за
разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване,
се осъществява въз основа на лицензия, издадена
от Съвета за електронни медии по реда на глава
шеста, раздел ІІа от Закона за радиото и телевизията. Лицензията дава право програмите да
се разпространяват от предприятие, на което е
издадено разрешение от Комисията за регулиране
на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения чрез
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на
териториалния обхват, посочен в разрешението.
Предвид издаденото от КРС разрешение за
изграждане на национална мрежа в изпълнение
на първия етап от плана, Съветът реши по своя
инициатива да открие процедурa за издаване на
лицензии за телевизионна дейност с национален
териториален обхват.
Кандидатите за лицензия могат да бъдат както
лицензирани и регистрирани оператори, вписани в публичния регистър на СЕМ, така и лица,
които не са вписани в регистъра и отговарят на
изискванията на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ
решението подлежи на публикуване в страницата
на Съвета в интернет и в „Държавен вестник“.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1,
т. 18 във връзка с чл. 116е, ал. 1 и 2 от Закона
за радиото и телевизията Съветът за електронни
медии реши да открие по своя инициатива и
обявява процедура за издаване на лицензии за
телевизионна дейност за създаване на програми
с национален обхват, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово радиоразпръскване. Кандидатите за издаване на лицензии следва да подадат:
1. заявление (по образец); 2. доказателства за
възможности за създаване на качествена собствена продукция; 3. проект на бизнес план за
осъществяване на дейността; 4. документите по
чл. 111 ЗРТ (за кандидатите, които не са вписани
в регистъра по чл. 125б ЗРТ); 5. такса за проверка
на редовността на документите.
Срок за подаване на документите: до 16,30 ч.
на 10 февруари 2011 г. Място за подаване на
документите: София, бул. Шипченски проход
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69, ет. 5, деловодство. Документи, подадени по
поща, не се приемат. Заявлението за участие (по
образец) е публикувано на електронната страница
на Съвета: www.cem.bg.
10811

Председател: Г. Лозанов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1502
от 11 декември 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол във връзка с
протоколно решение № 497 от 11.12.2010 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол забранява на „Свободна зона – Свиленград“ – ЕАД, Свиленград, с
едноличен собственик на капитала „Национална
компания индустриални зони“ – ЕАД, извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни
активи на дружеството, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и поемането на менителнични
задължения освен с разрешение на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
10748

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 536
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 134, ал. 6, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. З ЗУТ,
§ 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г.,
т. 18, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план за застрояване на
м.в.з. Черния кос, кв. 11а, УПИ I, II, III и IV.
2. Приема проект за план за регулация на м.в.з.
Черния кос, кв. 11а, УПИ І-73003, ІІ-73003, 73004,
ІІІ-73004 и IV-73005 по червените и сините линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Приема проект за изменение на улична
регулация от о.т. 71а до о.т. 67 по кафявите и
зелените линии и цифри съгласно приложения
проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10705

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 631
от 18 ноември 2010 г.
За приемане на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване за кв. 9 за УПИ ІІ-2249, ІІІ-2249,
IV-1517, 1585 и V-1517, 1585 и план за регулация и
застрояване за създаване на нови УПИ VI-1559,
1974, 2250, VII-1559, 1560, VIII-1560, 1974, 2250, IX1560, 2250, X-1642, 1643, 1974, 2250, XI-1560, 1606,
1643, 2250, ХІІ-1642, 1643, 2268 и ХІІІ-1606, 1642,
1643, 2250, 2268; изменение на улична регулация
от о.т. 17а до о.т. 104а, създаване на улици: от о.т.
94е през о.т. 94д, 94г, 94в, 94б, 94а, 94 до о.т. 20, от
о.т. 20 до о.т. 17а и задънени улици: от о.т. 94д до
о.т. 94з и от о.т. 94г до о.т. 94ж, м. Ботаническа
градина, район „Витоша“.
В дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община с вх. № ГР-94-С-159
от 2.07.2007 г. е постъпило искане от Алберто
Данти – управител на „Сирно реал“ – ООД, за
изменение на план за регулация и план за застрояване за ПИ № 2249, 1517, 1585, 1559, 1560, 1606,
1947, 2250, 1642, 2268, 1643, кв. 9, м. Ботаническа
градина, район „Витоша“. Изменението на плана
е допуснато с мотивирано предписание № ГР94-С-159 от 13.11.2007 г. на главния архитект на
Столичната община.
Проектът е внесен и обявен на заинтересуваните лица, като с писмо № 6602-215 от 23.04.2008 г.
на район „Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения срок са постъпили 2 възражения
от собствениците на ПИ № 2168 и ПИ № 2073.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-86 от 22.07.2008 г., т. 49, като
е върнат за доокомплектуване с план-извадка по
чл. 133 ЗУТ.
Проектът е разгледан отново на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-119 от 11.11.2008 г.,
т. 25, по молба на собственика от 30.09.2008 г.
Решението на ОЕСУТ е, че процедурата по одобряване на проекта за ИПРЗ ще бъде приключена
след одобряване на ПРЗ за м. Ботаническа градина.
На 30.04.2010 г. отново по молба на собственика и във връзка с одобрена и влязла в сила
улична регулация на част от м. Ботаническа
градина проектът е разгледан отново от ОЕСУТ.
На заседание с протокол № ЕС-Г-52 от 1.06.2010 г.,
т. 1, възраженията са разгледани и отхвърлени,
тъй като касаят предвидената по цялостния план
улична мрежа. Проектът е приет.
Исканото изменение на плана за регулация
и план за застрояване е в съответствие с изискванията на закона и е спазена процедурата по
допускане и обявяване. Проектът за изменение
отговаря на предвижданията на Общия устройствен план на Столичната община. Проектът е
съгласуван с експлоатационните фирми. Представено е заснемане съгласно изискванията на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена
система“ на СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 133, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 1 и 2,
чл. 110 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ: т. 7 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-52 от 1.06.2010 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:
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1. Приема проект за изменение на план за
регулация на улица от о.т. 18 до о.т. 104 (нови
о.т. от 17а през 106а , 106б до 104а), създаване на
задънена улица от о.т. 106б до о.т. 106в и създаване
на УПИ ІІ-2249, ІІІ-2249, IV-1517, 1585 и V-1517,
1585, кв. 9, м. Ботаническа градина, по зелените
и кафявите линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за регулация на
новосъздадени УПИ: I – за озеленяване, VI-1559,
1974, 2250, VII-1559, 1560, VIII-1560, 1974, 2250, IX1560, 2250, Х-1642, 1643, 1974, 2250, XI-1560, 1606,
1643, 2250, ХІІ-1642, 1643, 2268 и XIII-1606, 1642,
1643, 2250, 2268: създаване на улици: от о.т. 94е
през о.т. 94д, 94г, 94в, 94б, 94а, 94 до о.т. 20, от
о.т. 20 до о.т. 17а: създаване на задънени улици:
от о.т. 94д до о.т. 94з и от о.т. 94г до о.т. 94ж,
кв. 9, м. Ботаническа градина, по червените и
сините линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Приема проект на план за застрояване за
новосъздадени УПИ: ІІ-2249, ІІІ-2249, IV-1517,
1585, V-1517, 1585, VI-1559, 1974, 2250, VII-1559,
1560, VIII-1560, 1974, 2250, IX-1560, 2250, X-1642,
1643, 1974, 2250, XI-1560, 1606, 1643, 2250, XII-1642,
1643, 2268 и XIII-1606, 1642, 1643, 2250, 2268, кв.
9, м. Ботаническа градина, съгласно приложения
проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10751

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 669
от 2 декември 2010 г.
За приемане на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за кв.
6а, 7а, 8а – нови, заедно с прилежащите улици,
местност в. з. Беликата, район „Панчарево“.
В направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-327 от 30.04.2009 г. от дружествата „Арселанд Лейк Вю“ – ЕООД, и „Виста
Линда“ – ЕООД, и № ГР-70-00-623 от 23.09.2009 г.
от „Омниланд“ – ЕООД, с искане за прилагане на
чл. 15 ЗУЗСО, разгледано на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-115 от 08.12.2009 г., т. 18, за територия с
обща площ от 196 800 кв. м и за допускане на
изработване на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване съгласно предложеното мотивирано предложение и приложени скици
заедно с прилежащите улици местност в. з. Беликата, с. Бистрица, район „Панчарево“. Проектът
за план за регулация и застрояване е допуснат
със заповед № РД-09-50-1223 от 19.07.2010 г. на гл.
архитект на СО. Представено е решение № 325
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от 28.06.2010 г. на СОС съгласно чл. 15 ЗУЗСО.
Проектът отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване на местност в. з. Беликата е изготвен по реда на чл. 16 ЗУТ. Създават се нови
кв. 6а с УПИ I, II, III, IV, V, VI, 7а с УПИ I,
II, III, 8а с УПИ I, II, III, IV, V. Предвиденият
проект за план за регулация и създаване на
улици представлява мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което
компетентен да одобри проекта за изменение
на плана за регулация и застрояване в случая
на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Проек т ът е обявен на заин тересовани те
лица, като с писмо № 66022 81/2 от 10.09.2010 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ е
удостоверено, че в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО. Представени са схеми на техническата
инфраструктура по чл. 108 ЗУТ, съгласувани с
„ЧЕЗ – Електроразпределение“ – АД, и със „Софийска вода“ – АД. Представено е положително
становище на „Басейнова дирекция“ – Плевен.
Представен е ПТКП, съгласуван с ОПП – СДВР,
отдел „ОБД“ – СО.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-97 от 11.06.2010 г., т. 29.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 16
ЗУТ, чл. 15 ЗУЗСО, т. 8 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, § 6, ал. 7 ПРЗУТ и протокол № ЕСГ-97 от 9.11.2010 г., т. 29, Столичният общински
съвет реши да одобри проект за:
1. План за регулация на местност в.з. Беликата, кв. 6а, 7а и 8а.
Откриване на улица от о.т. 100 – о.т. 103 – о.т.
104 – о.т. 108 до о.т. 134а и създаване на кв. 6а с
отреждане на УПИ: I-97013, 97014, 97022, 98001,
98002, 98003, 98006, 98007, 98010, 98011, 98013,
98019, 98020, 98051, 98052, 98060, 98061, 98063 – „за
жилищни сгради, обществено обслужване, спортни съоръжения и ТП“; ІІ-20381, 98022, 98023,
98024, 98025, 98038, 98056, 98057, 105002, 105003,
105004, 105006, 105008 – „за жилищни сгради,
обществено обслужване, спортни съоръжения и
ТП“; ІІІ – „за озеленяване и техническа инфраструктура“; IV – „зa озеленяване и техническа
инфраструктура“; V – „за озеленяване и техническа инфраструктура“; VI – „за озеленяване и
техническа инфраструктура“.
Откриване на улица от о.т. 100 – о.т. 115 до о.т.
125 и създаване на кв. 7а с отреждане на УПИ:
І-98016, 98014, 98015, 98027, 98028, 98029, 98030,
98039, 98017, 98031, 98032, 98033, 98040, 98041, 98021,
98018, 98009, 98059, 98058 – „за жилищни сгради,
обществено обслужване, спортни съоръжения и
ТП“; II-98036, 98037, 98035, 98045, 98047, 98044,
98064, 98043, 98049, 98046, 98042, 98048, 98050 – „за
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жилищни сгради, обществено обслужване, спортни съоръжения и ТП“, и ІІІ – „за озеленяване и
техническа инфраструктура“.
Откриване на улица от о.т. 115 до о.т. 108 и
създаване на нов кв. 8а с отреждане на УПИ:
I-97019; II-97030; III-97016; IV-2061, 97012, 97017,
97018, 97020, 97021, 97023, 97025, 97026, 98027,
97028, 97029, 97031, 97032, 97033, 97034, 97036,
97037, 97038, 97039, 97040, 97042, 97043, 97047,
97048, 97054, 97055, 97060, 97062, 97064, 97065,
97066, 98005, 98008, 98026, 98053, 98054, 98062 – „за
жилищни сгради, обществено обслужване, спортни съоръжения и ТП“, и V – „за озеленяване и
техническа инфраструктура“.
По сините и червените линии, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на кв. 6а с УПИ: I-97013,
97014, 97022, 98001, 98002, 98003, 98006, 98007,
98010, 98011, 98013, 98019, 98020, 98051, 98052, 98060,
98061, 98063 – „за жилищни сгради, обществено
обслужване, спортни съоръжения и ТП“; II-20381,
98022, 98023, 98024, 98025, 98038, 98056, 98057,
105002, 105003, 105004, 105006, 105008 – „за жилищни сгради, обществено обслужване, спортни
съоръжения и ТП“.
План за застрояване за кв. 7а с УПИ: І-98016,
98014, 98015, 98027, 98028, 98029, 98030, 98039,
98017, 98031, 98032, 98033, 98040, 98041, 98021,
98018, 98009, 98059, 98058 – „за жилищни сгради,
обществено обслужване, спортни съоръжения и
ТП“; II-98036, 98037, 98035, 98045, 98047, 98044,
98064, 98043, 98049, 98046, 98042, 98048, 98050 – „за
жилищни сгради, обществено обслужване, спортни съоръжения и ТП“.
План за застрояване за кв. 8а с УПИ: I-97019;
II-97030; III-97016; IV-2061, 97012, 97017, 97018,
97020, 97021, 97023, 97025, 97026, 97027, 97028,
97029, 97031, 97032, 97033, 97034, 97036, 97037,
97038, 97039, 97040, 97042, 97043, 97047, 97048,
97054, 97055, 97060, 97062, 97064, 97065, 97066,
98005, 98008, 98026, 98053, 98054, 98062 – „за жилищни сгради, обществено обслужване, спортни
съоръжения и ТП“, местност Беликата, съгласно
приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
10691

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 513
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Кабел СН 20 kV за захранване на мобилна базова станция в ПИ № 000163, землище
на с. Черна могила, община Айтос“. Трасето на
подземния кабел с обща дължина 667,80 м започва от поземлен имот № 000163 (собственост на
МЗГ – ДЛ/ДДС), преминава през имот № 000187
(дървопр. горска площ), имот № 000111 (път IV
клас, общинска собственост) и достига до ЖР
стълб № 164.
2. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок.
Председател: З. Али
10782
РЕШЕНИЕ № 514
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Ел. кабел 20 kV до ПИ № 016032, местност Марковска воденица, землище с. Поляново,
община Айтос, област Бургас“. Трасето на подземния кабел започва от СРС – нов, в поземлен
имот № 019008 (собственост на Сали Емин Мурад), преминава през имот № 000069 (друг вид
канал, общинска собственост), имот № 018001
(собственост на „Александър Антоний“ – ЕООД),
имот № 000069 (друг вид канал, общинска собственост) и достига имот № 016032 (собственост
на „Александър Антоний“ – ЕООД).
2. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок.
Председател: З. Али
10783

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 972
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложените В и К и ел. схеми за захранване
на ПИ 701.1311 в м. Висока могила, землище гр.
Карлово – кв. Сушица, във връзка с промяна
предназначението – земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 701.1311 да се
образува УПИ 701.1311 – жилищно строителство
и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Жм.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
10786
РЕШЕНИЕ № 973
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (електропровод) за
захранване на обект: УПИ 058006 – МВЕЦ, рибарник, хладилни камери, складове, магазини и
офис, местност Иджата, землище с. Васил Левски,
община Карлово, преминаващо през поземлени
имоти № 747 – местен път, публична общинска
собственост, и № 768 – полски път, публична
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
10787
РЕШЕНИЕ № 974
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – напорен тръбопровод
през ПИ 000067, 000086, 000306, 000314, 000333,
000530 за захранване на УПИ 133007 – МВЕЦ,
от КВС на с. Розино, местност Тепе деби, при
спазване на нормативните изисквания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14 дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
10594
РЕШЕНИЕ № 975
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124,
ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

1. Дава съгласие да премине електропровод
през поземлен имот № 526004 – пасище, мера,
публична общинска собственост, местност Сънър
дере, с цел захранване на УПИ 133007 – МВЕЦ,
от КВС на с. Розино.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод през
ПИ 000528, 000530, 526004 за захранване на УПИ
133007 – МВЕЦ, от КВС на с. Розино, местност Тепе
деби, при спазване на нормативните изисквания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
10595

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ЗАПОВЕД № 269
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 и 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП и Решение
№ 112 от 29.11.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Кочериново, нареждам:
1. Преобразувам чрез сливане ЦДГ „Васил
Демиревски“ – с. Стоб, община Кочериново, и
ОДЗ „Ален мак“ – гр. Кочериново, в ОДЗ „Ален
мак“ – гр. Кочериново, с филиал в с. Стоб.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
3. Имотите и вещите на ЦДГ „Васил Демиревски“ – с. Стоб, да се зарпиходят на ОДЗ „Ален
мак“ – гр. Кочериново.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Васил Демиревски“ – с. Стоб, да се предаде на
ОДЗ „Ален мак“ – гр. Кочериново.
10685

Кмет: К. Катин

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 472
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява изменение на ПУП – парцеларен
план за трасе на напорен водопровод за МВЕЦ,
предвиден да се изгради в имот 001190, м. Посто,
с. Габрене, в участъка на точки 15-16-17 с трасета
и сервитутите, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: ПИ № 000891, 000905,
001200, 001202, землище с. Габрене.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
10788

Председател: С. Николов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 25
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-1,
взето по протокол № 6 от 02.11.2010 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 65365.210.959, местност Рила,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
третиращ изключване от горски фонд, промяна
предназначението на гора за други нужди – строителство – изграждане на път х. „Пионерска“ – м.
Чемериката, землище гр. Сапарева баня, съгласно
графичната част на приложения към решението
проект, на ПУП – парцеларен план, като изготвен
на основание Решение № 30, взето по протокол
№ 29 от 05.03.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Сапарева баня, предварително съгласуване за
изключване на гори и земи от горски фонд Рег.
индекс 08-104 от 06.07.2010 г. от Изпълнителната
агенция по горите, чл. 12, ал. 2, чл. 109, ал. 2 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 14 ЗГ и съобразен
с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
(ДВ, бр. 57 от 2001 г.).
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите и протестите се
подават до Община Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от
Дирекция „Архитектура и градоустройство“ на
Община Сапарева баня.
Председател: В. Златанчев
9287

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 661
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, плансхема и парцеларен план за електрозахранване за
поземлен имот № 77195.127.40 по кадастралната
карта на гр. Хасково, м. Дерекьой топра.
За поземлен имот № 77195.127.40 се определя
застрояване „За жилищни нужди“ при следния
режим:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател: Д. Делчев
10753
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РЕШЕНИЕ № 662
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
одобрява: подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схема и парцеларни планове за
електрозахранване, схема и парцеларен план на
пътна връзка за поземлени имоти № 77195.28.6,
№ 77195.28.7 и № 77195.335.8 по кадастралната
карта на гр. Хасково, м. Бюкя.
За поземлени имоти № 77195.28.6 и № 77195.28.7
(м. Бюкя) се определя застрояване „За складове
за промишлени стоки, магазини и офиси“, а за
поземлен имот № 77195.335.8 – „За обществено
обслужване“, при следните показатели на застрояване на имотите:
– етажност – до 2 – 3 етажа, височина – до
10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
10754

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 663
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, плансхема и парцеларен план за електрозахранване за
поземлен имот № 77195.375.27 по кадастралната
карта на гр. Хасково, м. Халилово.
За поземлен имот № 77195.375.27 по кадастралната карта на гр. Хасково (м. Халилово) се
определя застрояване „За производствени нужди –
шивашки цех и склад“ при следните показатели
на застрояване на имота:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
10755

Председател: Д. Делчев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХL-8
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 6 ЗОС
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на поземлен имот (ПИ) с идентификатор по
кадастралната карта на гр. Ямбол 87374.35.981,
намиращ се в местността Манаф чаир, във връзка със смяна на предназначението на имота от
земеделска земя в урбанизирана територия за
изграждането на обект „Пречиствателна станция
за отпадъчни води“ – гр. Ямбол, придружен от
план-схема за вертикално планиране, схеми за
транспортно-комуникационната мрежа, за електрификация, за водоснабдяване, за довеждащ
колектор, дъждопреливник и заустващ колектор,
и са предвидени показатели за застрояване:
– устройствена зона – Пч;
– етажност (височина в метри) – Н<10 м;
– плътност на застрояване – 70 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,2;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно.
2. Одобрява подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на
техническата инфраструктура за изграждане на
обект „Пречиствателна станция за отпадъчни
води“ – гр. Ямбол, в ПИ 87374.35.981:
– парцеларен план за водопровод;
– парцеларен план за транспортно-комуникационната мрежа;
– парцеларен план за електрификация;
– парцеларен план на довеждащ колектор;
– парцеларен план на дъждопреливник;
– парцеларен план на заустващ колектор
след ПСОВ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
10596

Председател: Г. Миланов

206. – Минист ърът на околната среда и
водите на основание на постъпили заявления
по чл. 51, ал. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешения за търсене и/
или проучване на: метални полезни изкопаеми: „Злогош“, разположена на територията на
община Трекляно и община Кюстендил, област
Кюстендил; скалнооблицовъчни материали в
площ: „Дерето“, разположена в землищата на с.
Горна кула и с. Луличка, община Крумовград,
област Кърджали; „Дъбовица“, разположена в
землищата на с. Дъбовица, община Сунгурларе,
област Бургас, и с. Градец, община Котел, област
Сливен; „Лозен – 2“, разположена в землищата на
с. Белица, с. Лозен и с. Малко градище, община
Любимец, област Хасково; строителни материали
в площ „Крамолин“, разположена в землището на
с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово.
10750
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25. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия
адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 61/2010 на Висшия дисциплинарен съд
Димитър Теофилов Младенов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 18 месеца.
10605
16. – Софийският университет „Св. Кл. Охрид
ски“ обявява конкурси за: професор по 05.06.01
обща психология (диференциална психология) със
срок 3 месеца; доценти по: 01.01.04 математически
анализ – един; 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (обща
физика) – един; 01.01.04 математически анализ
(диференциално и интегрално смятане) – един,
със срок 3 месеца; главни асистенти по: 01.08.14
география на рекреацията и туризма – един;
01.06.03 ботаника (систематика на водорасли и
гъби) – един, със срок 2 месеца; главен асистент
по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по 05.01.13 философия на
културата, политиката, правото и икономиката
(европейски икономически и паричен съюз) –
един със срок 2 месеца; асистенти по: 01.08.13
география на страните (регионална и политическа
география) – двама; 05.05.01 теория на държавата
и правото. политически и правни учения (обща
теория на правото) – един, със срок 3 месеца;
01.01.12 информатика – четирима; 01.08.03 геоморфология и палеография – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Конкурсите за асистенти ще се проведат чрез
писмен и устен изпит по реда на КТ. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел.: 987-36-34; 93-08-701.
10757
38. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти за учебната 2010/2011 г.
по: 01.02.02 приложна механика (вкл. трибология) – един; 01.05.03 органична химия – един;
02.10.16 химична технология на влакнестите материали – един, всички редовно обучение; 02.01.17
технологии, машини и системи за обработка
чрез пластично деформиране – двама, задочно
обучение. Документи се приемат два месеца след
обнародването в „Държавен вестник“ в ХТМУ,
бул. Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая
205, тел. 81-63-136, 81-63-120.
10597
74. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурси за: доцент по
02.10.23 технология на природните и синтетичните
горива; асистенти по: 02.04.04 електрически машини – един; 05.03.04 нова и най-нова обща история
(история на балканските народи) – един; 02.10.01
технология на неорганичните вещества – един;
01.01.12 информатика (бази от данни – един; компютърна графика и мултимедия – един); 05.04.20
германски езици (английски език) – двама, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, 8010 Бургас,
ж. к. П. Р. Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая
214, тел. 056/858 210.
10696
11. – А г рарн и я т у н и верси т е т – П ловд и в,
на основание Решение № 295 от 12.05.2010 г.
на Министерския съвет и заповед на ректора
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№ РД-16-964 от 09.12.2010 г. обявява конкурси
за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2010/2011 г. по следните
специалности:
№

Шифър

Специалност

Брой

РеЗадов- дочна
на
фор- форма
ма
на
на
обу- обучечение ние

1.

01.06.06

Генетика

1

1

2.

01.06.16

Физиология на
растенията

2

2

3.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

1

1

4.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите
(Екохимия на тежките метали)

1

1

5.

04.01.04

Агрохимия

2

2

6.

04.01.10

Растителна защита
(Ентомология)

1

1

7.

04.01.14

Растениевъдство

1

1

8.

04.01.16

Зеленчукопроизводство

3

2

9.

04.02.01

Развъждане на селскостостопански
животни, биология
и биотехника на
размножаването
(Развъждане на
селскостопанските
животни)

1

1

10. 04.02.01

Развъждане на селскостостопански
животни, биология
и биотехника на
размножаването
(Биология и биотехника на размножаването)

1

1

11. 04.02.04

Хранене на селскостопанските животни и технология
на фуражите

1

1

12. 04.02.07

Овцевъдство и козевъдство

1

1

13. 04.02.09

Птицевъдство

1

1

14. 05.02.18

Икономика и управление
(Аграрна икономика)

1

1

15. 05.02.18

Икономика и управление
(на туризма)

2

2

16. 05.02.21

Организация и
управление на производството

2

1

1

1
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Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Приемно
време: 9 – 12 ч.; 13 – 16 ч. Необходими документи :
1. молба (по образец ); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище; 5.
кандидатите могат да прилагат и други документи,
удостоверяващи техни постижения в съответната
научна област; 6. документ за платена такса за
кандидатстване – 35 лв.; 7. плик с марка и адрес
за обратна информация. Телефон за справка:
032/654 278.
10758
85. – Институтът по експериментална мор
фология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за асистенти по:
01.06.01 антропология – двама; 01.06.10 биохимия – един; 01.06.13 вирусология – двама; 01.06.23
имунология – един; 01.06.26 морфология – трима;
04.03.06 патология на животните – един; 04.03.07
паразитология и инвазионни болести на животните и човека – един, със срок за подаване на
документите 3 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи на адрес – ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, ст. 209, тел. 872-24-26.
10851
20. – Община гр. Добрич на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че в периода 1 – 30 ноември
2010 г. чрез търг с явно наддаване е извършена
приватизационна продажба на имот – частна
общинска собственост: дворно място с площ 281
кв. м, представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.622.455 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени
със заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД
на АГКК, ведно със сграда на три етажа със
ЗП по етажи: първи етаж – 135,70 кв. м, втори
етаж – 136 кв. м, и трети етаж – 83 кв. м, и три
изби с обща площ 51,80 кв. м, с идентификатор
на сградата 72624.622.455.1 по КК и КР на гр.
Добрич. Местонахождението на имота е гр. Добрич, ул. Васил Левски 28, УПИ VII, кв. 5, зона
I, АОС № 4551 от 01.04.2010 г., вписан под вх. рег.
№ 3189, акт № 5, том VII, имотна партида 72963 в
Службата по вписванията – гр. Добрич. За имота
има издадена скица № 10502 от 07.07.2010 г. от
СГКК – гр. Добрич. Имотът е продаден на „ХМ
Томи“ – АД, представлявано от Ваня Николова
Панчева, ЕИК 124672616, със седалище и адрес
на управление гр. Добрич, ул. Кирил и Методий
38, вх. Б, ап. 10, за сумата от 122 600 лв. без ДДС,
изплатени изцяло от купувача.
10679
21. – Община гр. Добрич на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че в периода 1 – 30.11.2010 г. чрез
търг с явно наддаване е извършена привати
зационна продажба на имот, частна общинска
собственост: дворно място с площ 244 кв. м,
представляващо поземлен имот с идентификатор 72624.615.3043 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, ведно с едноетажна сграда със
застроена площ 95 кв. м, състояща се от четири
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стаи, коридор и WC, и изба с площ 19 кв. м, с
идентификатор на сградата 72624.615.3043.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Добрич. Местонахождението на имота е гр.
Добрич, ул. Места 8, парцел XIV, кв. 536, зона I,
ж.к. Русия 1, АОС № 4547 от 31.03.2010 г., вписан
под вх. рег. № 3183 от 19.04.2010 г., акт № 1, том
VII, том 34489, в Службата по вписванията – гр.
Добрич. За имота има издадена скица № С-216
от 9.04.2010 г. от Община гр. Добрич и № 10389
от 6.07.2010 г. от СГКК. Имотът е продаден
на Спиридон Атанасов Спиридонов за сумата
55 500 в. без ДДС, изплатени изцяло от купувача.
10680
704. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 10 във връзка с ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване (план-извадка) и работен устройствен
план за м. Овча купел, кв. 113 и 113А, в граници:
улица от о.т. 151 до о.т. 231; улица от о.т. 231 до
о.т. 247; улица от о.т. 247 до о.т. 150 и улица от
о.т. 150 до о.т. 151. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Овча купел“.
10752
109. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация, и частичен подробен
устройствен план – план за застрояване за УПИ I
за автогара, базар, административен комплекс, от
кв. 16, местност „Малък триъгълник“, по плана на
Велико Търново, който се намира в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община
Велико Търново.
10745
78. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (план за регулация) на гр. Враца
в цифров и графичен вид на базата на одобрената
кадастрална карта на града. В него са включени:
Хранително-вкусова зона, ж.к. Дъбника, ж.к. Сениче, Складова зона, Промишлена зона, Източна
промишлена зона, ж.к. Медковец, кв. Младост,
ж.к. Самуил, ж.к. Околчица, Спортен комплекс,
ж.к. Кемера – Художника, ж.к. Толбухин – юг,
Болничен комплекс, Централна градска част, ж.к.
Подбалканска, ж.к. Река Лева, ж.к. Металург, кв.
Бистрец и кв. Кулата. Проектът може да се разгледа
в сградата и на сайта на общината www.vratza.bg.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10760
31. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ на ГКПП Калотина, изразяващо се
в промяна на част от границите на имот 001214
по КВС – с. Калотина. За сведения и инфор-
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мация – до главния архитект на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят възражения,
препоръки и искания по проекта до кмета на
общината.
10681
32. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ на ГКПП Калотина, изразяващо
се в създаване на кадастрална единица 108.032
в кадастралния план на ГКПП Калотина. За
сведения и информация – до главния архитект
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
възражения, препоръки и искания по проекта до
кмета на общината.
10682
748. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Кабелна далекосъобщителна мрежа на
ЕТ „Глобъл ком – Станко Филипов“, гр. Баня,
община Карлово“, преминаваща през поземлени
имоти № 80 – път ІІ клас, публична държавна
собственост, и № 314 и 315 – насипи, публична
държавна собственост, в землището на гр. Баня.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 203
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Карлово.
10598
91. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план за „Електрозахранване на имот № 066049“ в м. Дереджика,
землище на гр. Карнобат, отдел „ТСУ“ – център
за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени предложения, искания и възражения по проекта до общинската администрация.
10759
2. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване – кабели 20 kV за ПИ 16.120 и 16.309,
м. Кротира, землище гр. Поморие, с трасе,
преминаващо през следните поземлени имоти:
57491.16.536 (полски път), 57491.16.545 (пасище)
и 57491.16.547 (местен път), 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 по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10762
72. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за външно електрозахранване на обект: „Склад
за селскостопанска продукция и селскостопанска
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техника“, в ПИ № 62002, в землището на с. Мезек през имоти ПИ № 0001559, ПИ № 071037, ПИ
№ 000154, представляващи полски път, публична
общинска собственост, и ПИ № 000159, представляващ път ІІІ клас, публична държавна собственост в землището на с. Мезек, който е изложен в
сградата на общината, стая 210. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
10761
20. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 9 от
протокол № 48 от 19.10.2010 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 77195.99.16,
м. Кара Ямач, землище гр. Хасково. За поземлен
имот № 77195.99.16, гр. Хасково, м. Кара Ямач, се
определя предназначение „За регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане
на инертни материали“ при следните показатели
за имота: етажност – 1 етаж, височина – до 20 м;
начин на застрояване – свободно (е). Градоустройствените параметри за площадките за третиране на
отпадъци са, както следва: за депониране: плътност
на застрояване (Пзастр.) – до 70 %; минимална
озеленена площ (Позел.) – 10 %; незастроена площ
+ 50 % от рекултивираната площ на депото; за
временно съхранение: плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 70 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – до 1,8; минимална озеленена площ
(Позел.) – 25 %; за рециклиране: плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,4; минимална озеленена
площ (Позел.) – 25 %. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Съгласно
чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ заинтересувани лица по
този подробен устройствен план са собствениците
или носителите на ограничени вещни права в
имоти, попадащи в 300-метровата хигиенно-защитна зона, определена съгласно Наредба № 7
от 1992 г. на МЗ за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда. Проектът се
намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
10756
5. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-260 от 14.12.2010 г.
на кмета на община Никола Козлево е разрешено изработването на проект на ПУП – план
за регулация; обединение на поземлени имоти;
план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план за
ел. захранване (ПП) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ): ІІІ-149, ІV-151, V-151 от кв. 11 по
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регулационния и кадастралния план на с. Никола
Козлево, община Никола Козлево, за чисто производствена зона – фотоволтаични централи – Пч.
10763
5а. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 12 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че със заповед № РД-261 от 14.12.2010 г.
на кмета на Община Н. Козлево е разрешено
изработването на проект за ПУП – план за
регулация; обединение на поземлени имоти;
план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план за
ел.захранване (ПП) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ): ХV-552, ХІV-552, ХІІІ-552, 554, от
кв. 30 по регулационния и кадастрален план на с.
Пет могили, община Н. Козлево, за чисто производствена зона – фотоволтаични централи – Пч.
10764
5б. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 12 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че със заповед № РД-262 от 14.12.2010 г. на
кмета на Община Н. Козлево е разрешено изработването на проект за ПУП – план за регулация;
обединение на поземлени имоти; план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план за ел. захранване
(ПП) на урегулирани поземлени имоти (УПИ):
ІХ-112, Х-112, ХІ-112, от кв. 30 по регулационния и
кадастрален план на с. Никола Козлево, община
Н. Козлево, за чисто производствена зона – фотоволтаични централи – Пч.
10765
5в. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 12 ЗУТ, обявява на заинтересованите
лица, че със Заповед № РД-258 от 14.12.2010 г.
на кмета на Община Никола Козлево е разрешено изработването на проект за ПУП – план
за регулация; обединение на поземлени имоти;
план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план за
ел. захранване (ПП) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ): ІІІ-282, V-282, VІІ-282, VІІІ-282,
от кв. 53 по регулационния и кадастрален план
на с. Никола Козлево, община Никола Козлево,
за чисто производствена зона – фотоволтаични
централи – Пч.
10766
5г. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че със заповед № РД-256 от 14.12.2010 г. на
кмета на община Никола Козлево е разрешено
изработването на проект за ПУП – план за регулация – обединяване на урегулирани поземлени
имоти (УПИ): VІІ-125, ІV-126, VІІІ-126, ІІ-721,
ІІІ-721, ІХ-721, І-722, от кв. 54, и УПИ: ІХ-126,
Х-126, VІІІ-128, от кв. 53 по регулационния и
кадастрален план на с. Пет могили, община Никола Козлево, отредени за чисто производствена
зона – фотоволтаични централи – Пч.
10767
5д. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
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чл. 128, ал. 12 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че със заповед № РД-259 от 14.12.2010 г.
на кмета на Община Н. Козлево е разрешено
изработването на проект за П У П – план за
регулация; обединение на поземлени имоти;
план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план за
ел.захранване (ПП) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ): ІХ-392, Х-392, ХІ-392, ХІІ-392, от
кв. 79 по регулационния и кадастрален план
на с. Никола Козлево, община Н. Козлево, за
чисто производствена зона – фотоволтаични
централи – Пч.
10768
5е. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 12 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че със заповед № РД-257 от 14.12.2010 г. на
кмета на Община Н. Козлево е разрешено изработването на проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ): № 024124
в м. Рядката гора; № 024015 в м. Рядката гора;
№ 034018 в м. Долен сърт; № 011040 в м. Казъджалар аркасъ, в землището на с. Красен дол,
община Н. Козлево, за чисто производствена
зона – за ветрогенератори – Пч.
10769

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
обявява, че е постъпила жалба от „Холдинг
Български държавни железници“ – ЕАД, София,
ул. Иван Вазов 3, с която се оспорва чл. 19, т. 5
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско. По оспорването
е образувано адм.д. № 2043/2010 г.
10714
Административният съд – Варна, XIII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2652/2010 по оспорване,
предявено от Станка Трендафилова Стоянова
срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г.
и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“, Варна, в частта на имот пл.
№ 3465 (стар № 712). Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани, трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен 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, номер на
делото, акта, който се оспора, и органа, който
го е издал, изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник, подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказа-

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Станка
Трендафилова Стоянова.
10741
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 2245/2010 г. по оспорване, предявено от Мирослав Стефанов Досев
срещу решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г.
и решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“, Варна, в частта на имот пл.
№ 3744. Заинтересованите страни имат право да
подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
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; номер 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 заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Мирослав Стефанов Досев.
10742
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Стоянка Янкова
Николова от Разград против разпоредбата на
чл. 16 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Исперих, приета от
Общинския съвет – гр. Исперих. По оспорването
е образувано адм.д. № 146/2010 г. по описа на
Административния съд – Разград.
10843
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 9140/2009 по описа на ІІ отделение, 27
състав, насрочено за 8.02.2011 г. от 10,30 ч. по
жалбата на Иван Георгиев Грънчаров, Моника
Георгиева Грънчарова чрез майка є и законен
представител Розалия Валентинова Деянова, Николина Борисова Илкова против Решение № 549
от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет в
частта му, с която е одобрен план за регулация
и план за застрояване на местност Младост 2,
ПИ с пл. № 2660 (нов № 163) от кв. 6, по плана
на гр. София, и ПИ с пл. № 5133 (нов № 607) от
кв. 6. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтере-
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сованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържание, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на индивидуален административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
10713
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 6939/2010 г. на ІІ АО, 26 състав, по жалба
на Янка Никова Чошнова срещу Заповед № РД09-50-411 от 6.04.2009 г. на главния архитект на
Столична община, с която на основание чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 135, ал. 3 ЗУТ и чл. 17, ал. 2
ЗУЗСО е отказано допускането на изработване
на изменение на регулационния и застроителен
план на ПИ № 843 и улична регулация, кв. 23,
м. в.з. Горна баня, район „Овча купел“, по заявление вх. № ГР-94-Я-23 от 11.12.2008 г. Съдът
съобщава, че всички лица, които имат правен
интерес – имат права по отношение на посочените
имоти, могат да поискат да бъдат конституирани
по делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
23.03.2011 г. от 13,30 ч.
10797
Асеновградският районен съд въз основа на
издадено определение от 15.12.2010 г., постановено
по гр. д. № 2162/2010 по описа на съда, ІІІ гр.с.,
по молба от Иванка Николова Гогова, Николай
Христев Гогов, и двамата от Асеновград, ул. Рилска
32, и Мария Христева Илчева от Асеновград, ул.
Спортист 42, и на основание чл. 562 ГПК издава
заповед, с която отправя покана до държателя на
временно удостоверение № 248 от 21.01.2000 г., за
записани и заплатени 46 броя поименни акции
от № 37535 до № 37580 включително, емисия № 1
с номинална стойност 1 лв. за всяка от капитала
на дружеството на обща стойност 46 лв., които са
напълно изплатени, издадено от ръководството
на „КЦМ 2000“ – АД, Пловдив, да заяви своите
права най-късно до посочения в заповедта ден на
заседанието на съда за произнасянето по обезсилването, което ще се проведе на 23.02.2011 г. от
10,30 ч., като в противен случай ценната книга
ще бъде обезсилена по молба на Иванка Николова Гогова, Николай Христев Гогов, и двамата
от Асеновград, ул. Рилска 32, и Мария Христева
Илчева от Асеновград, ул. Спортист 42. Нарежда
на „КЦМ 2000“ – АД, Пловдив, ул. Асеновградско
шосе, ЕИК 115526612, представлявано от гл. изп.
д-р Добрев, да не извършва никакви плащания
на приносителя на временното удостоверение
№ 248, от 21.01.2000 г. за 46 броя поименни акции
от № 37535 до № 37580 включително, емисия № 1,
които са обикновени, налични, с право на глас
акции с номинална стойност 1 лв. за всяка, издадена
от ръководството на „КЦМ 2000“ – АД, Пловдив.
10740
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, призовава Крисчън Макинтайър,
гражданин на САЩ, роден на 26.02.1964 г. в гр.
Розуел, САЩ, с неизвестен адрес в Република
България, да се яви в съда на 15.03.2011 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 9613/2010, заведено от
Силвана Николаева Макинтайър от София, за
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развод. Ответникът в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде
писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК, след
като се запознае с исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството
на съда. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10712
Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава Едвин Албертус Ван Олм с постоянен
адрес, на който не може да бъде призован, Ямбол,
ж. к. Златен рог, бл. 10, вх. Г, ап. 90, да се яви
в съда на 24.02.2011 г. в 9 ч. като ответник по
гр. д. № 2846/2010, заведено от Дорина Вълкова
Иванова, по чл. 123, ал. 2 СК и чл. 45 и чл. 76,
ал. 1, т. 9 ЗБЛД. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10829
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1247 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 747/2007
дружество с ограничена отговорност „ИТ мултимедия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 4, вх. А, ап. 10, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, хотелиерство,
ресторантьорство, туристически услуги, рекламна
и издателска дейност, всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници и
управители Исмет Ахмед Юсеин и Ведат Ахмед
Юмер, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
7721
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 1203 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 799/95
промяна за „Ниагра“ – ООД: вписва деноминиране капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв.
7722
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1075 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 648/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арда тех“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Републиканска 3, ет. 1,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на
селскостопанска и друг вид продукция, търговско
представителство и посредничество, валутни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, програмни или други услуги,
проектиране, строителство, ремонт, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство и ремонт на водно-отоплителни и
тръбопроводни инсталации, транспортни услуги
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
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незабранена със закон, в страната и в чужбина,
с български и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и с едноличен собственик на
капитала и управител Абдуллах Мутен, който ще
управлява и представлява дружеството.
7723
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира с
решение № 1201 от 28.XII.2007 г. по ф.д № 979/94
безвъзмездно прехвърляне на предприятие с
фирма ЕТ „Метин Бекир“ от едноличния търговец Метин Халибрям Бекир като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Аквафантази“ – ООД.
7724
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 639/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дани – кар – сервиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Велико Търново 78, с предмет на дейност: компютърни игри
в мрежа, кабелен интернет, компютри, монтаж,
сервиз, игри в мрежа, интернет услуги, оператор
GSM, проектиране, строителен надзор, проектиране и дизайн на промишлени и жилищни
сгради, жилищно строителство и ремонт, агенция
недвижими имоти, производство, изкупуване,
преработка, съхраняване и търговия на селскостопанска продукция (растителна и животинска),
цветя, пчелни продукти, риба и гъби, производство на безалкохолни напитки, сокове, нектар,
кафе и сладкарски изделия, ресторантьорство и
хотелиерство, мениджмънт в областта на вътрешния и международния туризъм, туристически и
информационни услуги, изграждане на енергийни
обекти за производство на ел. енергия, вкл. от
възобновяеми източници – водноелектрически,
вятърни, слънчеви централи (след получаване
на разрешения), производство и продажба на ел.
енергия (след получаване на лиценз), добив на
природни богатства, инертни материали и обработка на такива, консултации и посреднически
услуги в областта на външнотърговски сделки,
митнически режими, патенти, запазени марки,
ноу-хау, лицензии, кредитиране, изготвяне на
бизнес анализи и програми, вътрешна и международна търговия с всички видове незабранени от
закона стоки и услуги, посредничество и агентство
през международни финансови институции, банки
и фондове, разкриване на предприятия, складове
и магазини, охранителна дейност, видеоаларми,
сигнална дейност, автосервизни услуги, технически преглед, монтаж, демонтаж, пълна сервизна
дейност и услуги, шивашки и плетачни услуги,
бродерия, производство и продажба на шивашки
и плетачни изделия, селскостопански услуги и
механизация, електроженни и заваръчни услуги, машинописни и финансово-икономически,
преводни, услуги от и на немски, английски,
френски и руски език, изграждане и експлоатация
на магазини за продажба на едро и дребно на
стоки за бита и стоки, произведени от фирмата
и от други фирми, дърворезба и всички видове
дърводелски услуги – изработка на шкафове,
мебели, дограма и др., както и техният монтаж,
зидаро-мазачески услуги, фризьорски и козме-
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тични услуги и всякаква незабранена от закона
дейност, продажба, монтаж и експлоатация на
електронни игри, вътрешен и международен
туризъм, таксиметров външен и международен
транспорт на пътници и товари, товаро-разтоварни работи, рекламна дейност, антикварна и
оказионна дейност, организиране на изложби с
произведения на изкуството, импресарска дейност в страната и в чужбина, организация на
музикално-артистични, вариететни и шоупрограми, организиране, озвучаване и заснемане,
видеозаписи на тържества и ритуали, организиране и провеждане на състезания, звукозапис
и видеозапис на касети и даване под наем на
същите. Дружеството е с капитал 5000 лв., не
се ограничава със срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Даниел Йорданов Илиев.
7533
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 588/96 вписва промени за
„Ломстрой“ – ООД: вписва прехвърляне на дялове
съгласно нотариално заверено споразумение между община Лом и наследниците на братя Калчо,
Тодор и Кръсто Коеджикови от 20.XI.2000 г.,
както следва: община Лом прехвърля: 15 дяла от
капитала на дружеството с номинална стойност
10 лв. на Параскева Тодорова Донева, 15 дяла от
капитала на дружеството с номинална стойност
10 лв. на Кръсто Тодоров Коеджиков, 5 дяла от
капитала на дружеството с номинална стойност
10 лв. на Пенка Христова Коеджикова, 12 дяла от
капитала на дружеството с номинална стойност
10 лв. на Красимир Антонов Коеджиков, 12 дяла
от капитала на дружеството с номинална стойност 10 лв. на Христофор Антонов Коеджиков;
вписва за съдружници в дружеството Параскева
Тодорова Донева, Кръсто Тодоров Коеджиков,
Пенка Христова Коеджикова, Красимир Антонов
Коеджиков и Христофор Антонов Коеджиков;
допуска прилагане на нов дружествен договор.
7534
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 511/2006 вписва промени за „Олимар“ – ООД: вписва прехвърляне
на дялове съгласно нотариално заверен договор
от 30.XI.2007 г., както следва: Марин Цветанов
Младенов прехвърля 250 дяла от капитала на
дружеството с номинална стойност 10 лв. на
Йордан Марков Петков; заличава като съдружник в дружеството Марин Цветанов Младенов;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Олимар“ – ЕООД; допуска прилагане на нов
учредителен акт.
7535
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 461/2006 вписва промени
за „Амбулатория за първична стоматологична
помощ – индивид уа лна прак тика д-р Ирена
Ангелова“ – ЕООД, Монтана: вписва промяна в
наименованието на дружеството, както следва:
от „Амбулатория за първична стоматологична
помощ – индивидуална практика д-р Ирена Ангелова“ – ЕООД, на „Амбулатория за първична
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дентална помощ – индивидуална практика д-р
Ирена Ангелова“ – ЕООД; заличава предмета на
дейност; вписва нов предмет на дейност: индивидуална практика за първична дентална помощ и
всички други медицински дейности и манипулации,
разрешени от Закона за лечебните заведения, както
и търговски сделки за осъществяване на предмета
на дейност и обслужване на пациентите.
7536
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 533/2007 вписва промени
за „Карат 1“ – ООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на 202 000 лв.
с апортна вноска на съдружника Асен Йорданов
Арсенов, представляваща недвижимо имущество,
собственост на Асен Йорданов Арсенов; допуска
прилагане на нов дружествен договор.
7537
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 458/2007 вписва промени за
„Карат 3“ – ЕООД: вписва увеличаване капитала
на дружеството от 5000 лв. на 31 900 лв. с апортна
вноска от Асен Йорданов Арсенов, представляваща
два недвижими имота в с. Гаврил Геново, област
Монтана, с парична стойност 26 900 лв. съгласно заключението на вещите лица, прието на 8.XI.2007 г.
по ч.ф.п. № 9/2007 на МОС; допуска прилагане на
нов учредителен акт по ф.д. № 458/2007.
7538
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 427/2003 вписва промени за
„Фьорингер инженеринг и Ко“ – ООД: заличава
като управител Павлина Първанова Алексова;
вписва за управител Наска Александрова Атанасова; дружеството се представлява от управителя, както и от всеки един от съдружниците
като Ханс-Кристов Фьорингер, представляващ
в чужбина, а Андрей Николчев Колев, представляващ в България; допуска прилагане на нов
дружествен договор.
7539
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 618/95 вписва промени
за „Монтанакомерс – 95“ – ООД: вписва прехвърляне на дялове съгласно нотариално заверен
договор от 27.XI.2007 г., както следва: Валери
Занков Крумов прехвърля 25 дяла от капитала
на дружеството с номинална стойност 100 лв.
на Росен Владимиров Иванов; заличава като
съдружник в дружеството Валери Занков Крумов; вписва за съдружник в дружеството Росен
Владимиров Иванов; заличава като управител
на дружеството Валери Занков Крумов; вписва
за управител на дружеството Росен Владимиров
Иванов; вписва промяна в адреса на съдружника
Наташа Валериева Крумова; вписва промяна във
фамилното име на съдружника, както следва: от
Наташа Валериева Крумова на Наташа Валериева
Иванова; допуска прилагане на нов дружествен
договор.
7540
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 599/2007 вписва промяна
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за „Группласт“ – ЕООД: вписва промяна седалището и адреса на управление на дружеството
от с. Гаганица, област Монтана, ул. Главна 112,
в София, кв. Филиповци, ул. Люлин 12.
7541
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 568/2001
вписва промени за „Монт Ел“ – ООД: вписва
прехвърляне на дялове съгласно нотариално
заверени договори от 21.XI.2007 г., както следва:
„Солар – 5“ – ЕООД, Монтана, представлявано
от Валери Николов Георгиев, прехвърля 280
дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 10 лв. на „Дани М 97“ – ЕООД,
Софи я, представл явано от Йордан К ирилов
Илиев, София, „Елкомерс“ – ЕООД, Монтана,
представлявано от Красимир Асенов Николов,
прехвърля 220 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 10 лв. на „Дани М
97“ – ЕООД, София, представлявано от Йордан
Кирилов Илиев; заличава като съдружници в
дру жеството „Солар – 5“ – ЕООД, Монтана,
и „Елкомерс“ – ЕООД, Монтана; вписва нов
едноличен собственик на капитала на дружеството – „Дани М 97“ – ЕООД, София; заличава
като управител на дружеството Валери Николов
Георгиев; вписва за управител на дружеството
Йордан Кирилов Илиев. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Монт Ел“ – ЕООД;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление на дружеството от Монтана, бул.
А лександър Стамболийски 12, в София, ул.
Чавдар Мутафов 5А; допуска прилагане на нов
учредителен акт по ф.д. № 568/2001.
7828
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 667/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Век
2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Монтана, бул. Трети март, бл. Ком 89, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид на едро и дребно, внос, износ, бартерни и реекспортни сделки, търговско
представителство и посредничество, превозни,
спедиционни, складови и комисионни сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения, забавни, спортни и
атракционни обекти и съоръжения, механизирани
селскостопански услуги, лизингови, маркетингови и валутни сделки, производство, изкупуване,
преработка и т ърговия със селскостопанска
продукция, туристически, хотелиерски, информационни, програмни, консултантски, сервизни,
рекламни и други услуги, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, със
съдружници Емил Христов Павлов и Васил Димитров Георгиев и се управлява и представлява
от управителя Емил Христов Павлов.
7829
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 671/2007 регистрира
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сибора“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Берковица, ул. Берковска река 31,
с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност в пълен обем – импорт, експорт,
реекспорт, бартерни и други специфични търговски операции, покупко-продажба на хранителни
стоки и зеленчуци или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, изкупуване, производство, преработка и
реализация на селскостопанска и животинска
продукция, диворастящи плодове и билки, търговия с фуражи, торове, семена, агрономически и
ветеринарни препарати, селскостопански машини
и съоръжения, търговско представителство и
посредничество, застрахователни сделки и застрахователно и презастрахователно посредничество,
комисионни, превозни, спедиционни, складови и
лицензионни сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, счетоводни и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба с осъществяване на всички изброени
дейности в страната и в чужбина, всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Силва Тошкова Антонова-Богданова.
7830
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 672/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пламък 77“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Монтана, бул. Ал. Стамболийски
31, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и продажба на ел. енергия, консултантски
и посреднически услуги на външнотърговски
сделки, митнически режими, патенти, запазени
марки, ноу-хау, лицензии, кредитиране, търговско
представителство и агентство чрез финансови
институции, банки, фондове и фирми, вътрешна
и международна търговия от всякакъв характер,
разкриване на клонове, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм,
охранителна дейност и СОТ, авио-, корабо- и
автоуслуги, технически преглед, сервизна дейност, проектиране и дизайн на ПГС, строителни
ремонти, строителен надзор, компютърен дизайн
и рекламна дейност, копирни услуги, търговия
с интелектуални продукти, отдаване под наем и
всички незабранени от закона дейности, стоки
и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., не
се ограничава със срок и се управлява и представлява от Пламен Иванов Гатков.
7831
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 655/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Василея“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Лом, ул. Крум Пастърмаджиев 2,
вх. В, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти,
покупка, строеж, обзавеж дане и поддръжка
на недвижими имоти с цел препродажба и отдаване под наем, покупка на стоки или други
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вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид на едро и дребно,
внос, износ, бартерни и реекспортни сделки,
търговско представителство и посредничество,
продажба на стоки от собствено производство,
ту ристически, хотелиерски, информационни,
сервизни, рекламни, консултантски, импресарски, програмни и други услуги и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Костас Ставру.
7832
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 636/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДП – проект консулт инженеринг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Монтана, ул. Св.
Патриарх Евтимий 65, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: проектиране, изграждане, консултации
и инженерингова дейност, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова, компютърна дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска
дейност, дейност на търговско представителство,
посредничество и агентство, вътрешна и външна
търговия, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, производство и търговия с растителна и
животинска продукция, машини, резервни части
и битова техника, строеж, обзавеждане и експлоатация на крайпътни заведения, туристически
обекти и жилищни сгради и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон, с
извършване на всички дейности в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., не
се ограничава със срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Даниела Петрова Дойчинова-Георгиева.
7833
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 659/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аксес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Чипровци, ул. Христо Смирненски
10, с предмет на дейност: строително-монтажни работи, покупко-продажба на недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, рекламна
дейност, експлоатация на забавни, спортни и
атракционни обекти и съоръжения, превозни,
спедиционни, складови и комисионни сделки,
внос, износ и реекспорт, продажба на стоки
от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, лизингови, маркетингови
и валутни сделки, туристически, хотелиерски,
информационни, консултантск и, програмни,
транспортни и сервизни услуги, всички други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от собственика
Димитър Ванюшев Димитров.
7834
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Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 660/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аксис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Цар Иван Александър 50,
ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: строителномонтажни работи, покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на стоки или на други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, рекламна
дейност, експлоатация на забавни, спортни и
атракционни обекти и съоръжения, превозни,
спедиционни, складови и комисионни сделки,
внос, износ и реекпорт, продажба на стоки от
собствено производство, сделки с интелектуална
собственост, лизингови, маркетингови и валутни
сделки, туристически, хотелиерски, информационни, консултантски, програмни, транспортни
и сервизни услуги, както и всички други незабранени със закон дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от собственика
Николай Христов Узунов.
7835

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Феерия“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението
свиква на 31.01.2011 г. в 11 ч. в София, район
„Триадица“, ул. Дедеагач, бл. 11А, вх. Г, ап. 127,
общо събрание на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 и 2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на сдружението за
2009 и 2010 г.; 2. промяна в органите на управление на сдружението; проект за решение – ОС
приема промяна в органите на управление на
сдружението; 3. промени в устава на сдружението; проект за решение – ОС приема промени
в устава на сдружението; 4. освобождаване на
членове на управителния съвет; освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им; проект за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет и
ги освобождава от отговорност за дейността им;
5. избор на управител на сдружението; проект за
решение – ОС избира управител на сдружението;
6. разни; проект за решение – по предложение на
присъстващите членове на сдружението в дневния
ред могат да се включват за обсъждане и решаване и други въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден и на същото място в 12 ч.
при обявения дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, се
намират в седалището на сдружението в София,
район „Триадица“, ул. Дедеагач, бл. 11А, вх. Г,
ап. 127, и са на разположение на всички членове
на сдружението.
10772
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20. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите и търговците на тютюн и
тютюневи изделия в България (АПТТТИБ) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на асоциацията на 14.02.2011 г. в 11 ч. в
гр. Етрополе, Бизнес център, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на АПТТТИБ за изтеклата година; 2. освобождаване и избиране на членове на управителния
съвет; 3. освобождаване и избиране на членове
на надзорния съвет; 4. приемане и изключване
на членове на АПТТТИБ; 5. промяна на седалището и адреса на управление на АПТТТИБ;
проект за решение – ОС приема предложението
за промяна на седалището и адреса на управление
на АПТТТИБ; 6. промяна на наименованието
на асоциацията на „Асоциация на търговците и
дистрибуторите на тютюневи изделия в България”; проект за решение – ОС приема предложението на управителния съвет за промяна на
наименованието на асоциацията на „Асоциация
на търговците и дистрибуторите на тютюневи
изделия в България”; 7. промяна на устава;
проект за решение – ОС приема предложението
на управителния съвет за промяна на устава на
сдружението; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10839
13. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за лизинг“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.02.2011 г. в 16 ч. в София, зала „Триадица 1“,
Грандхотел „София“ на ул. Гурко 1, при следния
дневен ред: 1. одобрение на отчета за дейността
и разходването на бюджета на БАЛ за 2010 г.;
2. одобрение на бюджета на БАЛ за 2011 г.; 3.
приемане на нови членове в сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за лизинг”; 4.
изключване на членове от сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за лизинг”; 5.
разни. Общото събрание ще се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 17 ч. същия ден
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
колкото и членове да се явят.
10603
3. – Управителният съвет на Браншовата
камара на индустриалните хлебопроизводители
и сладкари в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на 15.02.2011 г. в 11 ч. в София,
Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе 147,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет за финансовото
състояние; 3. приемане на бюджета и определяне
на членския внос за 2011 г.; 4. разни. Регистрацията на членовете или писмено упълномощените
представители ще се извършва от 10,30 ч. в деня
на събранието. 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.
10601
61. – Управителният съвет на Българската
федерация по фехтовка – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
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на сдружението на 17.02.2011 г. в 11 ч. в София в
сградата на МФВС, залата на ет. 5, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на
БФФ през 2009 г., 2010 г. и запознаване с резултатите от извършената финансова проверка;
2. приемане на бюджет за 2011 г.; 3. приемане
на нов устав; 4. избиране на нов член на УС;
5. разни. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. 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.
10710
1. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
19.02.2011 г. в 10 ч. в залата на адрес: ул. Антон
П. Чехов 16А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“ през
2010 г. и финансов отчет за 2010 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. приемане на програма за
дейността на клуба и проектобюджет за 2011 г.; 4.
промени в устава; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет; 7. разни. Поканват се
за участие всички членове на клуба. 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 независимо от броя на
присъстващите членове на клуба.
10841
80. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по тенис на маса“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква годишно отчетно общо събрание на членовете на БФТМ на 19.02.2011 г. в 11 ч. в София,
МФВС, бул. Васил Левски 75, зала на ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФТМ
през 2010 г.; 2. финансов отчет на дейността за
2010 г.; 3. приемане на бюджета на БФТМ за 2011 г.;
4. промени в състава на управителния съвет на
БФТМ. Поканват се членовете на федерацията
лично или чрез изрично упълномощено от тях
лице съгласно устава да участват в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в офиса на
федерацията в София, бул. Васил Левски 75.
10579
10. – Управителният съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.02.2011 г.
в 9 ч. в Национален музей „Земята и хората“,
бул. Черни връх 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Клуб за спортна дресура
„Сириус“ за 2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.;
3. приемане на нови членове; 4. приемане план
за дейността през 2011 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
10838
14. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за управление и развитие
на човешките ресурси – БАУРЧР“, София, на
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основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 25.02.2011 г. в
14 ч. в София, ул. Солунска 30, Бест Уестърн
Премиер Тракия хотел, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружение „Българска асоциация за управление
и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР“
през 2010 г.; 2. доклад на контролния съвет на
сдружение „Българска асоциация за управление
и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР“
за финансовото състояние на сдружението през
2010 г.; 3. приемане на план-програма и бюджет
на сдружението за 2011 г.; 4. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали по
дневния ред в седалището на дружеството – София, ул. Княз Борис I № 49, от 9 до 17 ч. всеки
работен ден.
10771
6. – Управителният съвет на РОЕ „Шалом“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на сдру жението на
27.02.2011 г. в 9 ч. в София, бул. Стамболийски
50, зала „Ерусалим“, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на годишния отчет на УС
за дейността на сдружението през 2010 г.; проект
за решение – ОС приема годишния отчет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет за 2010 г.; 3. приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението за 2011 г.;
проект за решение – ОС приема програма за
основните насоки и дейността на сдружението за
2011 г.; 4. приемане бюджета на сдружението за
2011 г.; проект за решение – ОС приема бюджета
на сдружението за 2011 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10709
46. – Управителният съвет на Съюза на спе
циалистите по качеството в България (ССКБ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.02.2011 г. в 10,30 ч. в зала № 3 на
ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски 108, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
ССКБ за дейността за периода 2007 – 2011 г.; 2.
отчет на контролната комисия; 3. насоки за развитие на ССКБ; 4. приемане на бюджет на ССКБ
за следващия отчетен период (2012 – 2016 г.); 5.
присъждане на съюзни награди; 6. промяна на
броя на членовете на управителния съвет и избор
на нов управителен съвет.
10840
12. – Управителният съвет на ЛРД „СофияЗапад“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава свиква общо отчетно събрание на дружеството на 9.03.2011 г. в 18 ч. в сградата на НЛРС,
бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2010 г.;
2. отчет на контролно-ревизионната комисия за
2010 г.; 3. приемане на основните насоки и програ-
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мата за дейността на дружеството и финансовия
план за 2011 г.; 4. текущи. Общото събрание е
законно, ако присъстват повече от половината
от избраните делегати. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и
членове да се явят.
10837
20. – Управителният съвет на фондация „Хо
ризонти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на съвета на настоятелите
на фондацията на 24.03.2011 г. в 16,30 ч. в София,
пл. Славейков 1Б – Национално читалище на
слепите „Луи Брайл“, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
фондацията през 2010 г.; 2. разглеждане на финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на годишен
бюджет на фондацията и основни насоки за дейността є; 4. извършване на промени в състава на
управителния съвет; 5. приемане на изменение
на устава; 6. други.
10842
144. – Управителният съвет на Българска
федерация „Конен спорт“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно общо
събрание на федерацията на 25.03.2011 г. в 11 ч.
в София, стадион „Васил Левски“ – пресклуб
„България“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчети за подготовката и представянето на
националните отбори по всестранна езда, прескачане на препятствия, обездка и издръжливост
през 2010 г.; 2. приемане на финансов отчет за
дейността на БФ „Конен спорт“ през 2010 г.; 3.
приемане на бюджет за дейността на БФ „Корен
спорт“ през 2011 г.; 4. обявяване класирането
за приз „Купа на председателя“ на БФ „Конен
спорт“ за 2010 г. Поканват се всички клубове по
конен спорт – членове на федерацията, да вземат участие чрез своите законни представители
или упълномощени лица. 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.
10602
7. – Управителният съвет на Съюза на бъл
гарските моряци ветерани – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
2.03.2011 г. в 9,30 ч. в клуба на сдружението, ул.
Г. Шогунов 2, Бургас, при следния дневен ред:
1. приемане отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението; 2. приемане годишен
финансов отчет на сдружението; 3. освобождаване
на старото и избиране на ново ръководство; 4.
обсъждане и приемане програма за дейността
през 2011 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 10,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10583
10. – Управителният съвет на сдружение
„Чисти реки 2004“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 21.02.2011 г. в 19 ч. във Варна, ж.к. Трошево,
бл. 29, вх. А, ет. 4, ап. 11, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. промени
в устава; 3. избор на управителен съвет; 4. промяна на адреса на управление; 5. приемане на
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бюджета за 2011 г.; 6. разни. 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.
10717
88. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Асоциация на Ка
питаните на Влекачи – Браншово Сдружение“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 23.02.2011 г. в 10 ч.
във Варна, клуб „Трите лъва“, зала „Боцмана“, с
адрес: Варна, пл. Славейков 1, срещу Дирекция
„Морска администрация“, при следния дневен ред:
1. отчитане дейността на сдружението за 2010 г.;
2. приемане баланса и годишния счетоводен отчет за 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за 2010 г.; 4. избор на нов
управителен съвет и на председател на УС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10799
32. – Управителният съвет на сдружение
„Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дружеството на 24.02.2011 г. в 17,30 ч.
във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за периода април 2010 г. – февруари 2011 г.;
2. приемане бюджета на дружеството за 2011 г.;
3. промени в устава на дружеството; 4. промени
в ръководните органи на дружеството; 5. разни.
Регистрацията на делегатите ще започне в 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10582
10. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно
настоятелство на ОУ „Христо Ботев“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 14.04.2011 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Кирил и Методий 8, сградата на ОУ „Христо
Ботев“, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за дейността на сдружението; проект
за решение: ОС приема отчета на председателя
на УС; 2. вземане на решение за освобождаване
от отговорност на управителния съвет за дейността през мандата му; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност управителния съвет
за дейността през мандата му; 3. избор на нов
управителен съвет и председател на УС; проект
за решение: ОС избира нов управителен съвет
и председател на УС; 4. вземане на решение за
освобождаване членове на сдружението по тяхна
молба по реда на чл. 9, ал. 4 от устава и чл. 25,
ал. 1, т. 4 ЗЮЛНЦ; проект за решение: ОС освобождава членовете на сдружението, подали
молба за освобождаване; 5. вземане на решение
за изключване членове на сдружението по реда на
чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЮЛНЦ; проект за решение: ОС
изключва членове на сдружението; 6. приемане
на нови членове на сдружението по реда на чл. 9,
ал. 7 във връзка с ал. 4 от устава и чл. 25, ал. 1,
т. 4 ЗЮЛНЦ; проект за решение: ОС приема нови
членове на сдружението; 7. приемане на нов устав
на сдружението съобразен с новите изменения
на ЗЮЛНЦ; проект за решение: ОС приема нов
устав на сдружението по представения проект; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
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по-късно и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се лица, членове на сдружението.
10798
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
по борба „Дан Колов“, Велики Преслав, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 19.02.2011 г. в 10 ч. в Спортната зала
на пл. Ал. Стамболийски 1 във Велики Преслав
при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет и председател; 2. приемане на нови членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час след обявения, на същото място и
при същия дневен ред.
10581
74. – Управителният съвет на Териториалната
организация на научно-техническите специали
сти – Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 20.04.2011 г.
в 18 ч. в Аулата на Международния университет,
Карлово, ул. Възрожденска 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС и КС на ТО на НТС – Карлово,
и приемане на бюджет; 2. промени в състава на
УС и КС на ТО на НТС – Карлово; 3. 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.
10703
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Симеонис“, Кюстендил, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 08.02.2011 г. в 10 ч. в Кюстендил, ул. Калоян 2А, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; предложение
за решение – ОС приема решение за промени в
устава на сдружението; 2. промяна в управлението
и представителството на сдружението; 3. промени
в целите и предмета на дейност на сдружението; 4. напускане на стари и приемане на нови
членове; 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощени лица. Материалите за провеждане
на общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението – Кюстендил,
ул. Калоян 2А, всеки работен ден от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10775
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Дакия“, Кюстен
дил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 8.02.2011 г. в 10 ч. в
Кюстендил, ул. Бузлуджа 99, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; проект
за решение – ОС приема решение за промени в
устава на сдружението; 2. промяна в управлението
и представителството на сдружението; 3. промени
в целите и предмета на дейност на сдружението; 4.
напускане на стари и приемане на нови членове; 5.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Материалите за провеждане на общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението – Кюстендил, ул. Бузлуджа 99,
всеки работен ден от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10773
3. – Съве т ът на нас т оя т е л и т е п ри СОУ
„Желязко Терпешев“ – гр. Любимец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.02.2011 г. в 17,30 ч. в сградата на СОУ „Ж.
Терпешев“ – Любимец, бул. Одрин 67, при следни дневен ред: 1. набелязване на инициативи за
набиране на средства за подпомагане учебния
процес в СОУ „Ж. Терпешев“ – Любимец; 2. отчет за дейността на съвета на настоятелите през
2010 г. 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.
10776
3. – Управителният съвет на Настоятелството
на ЦДГ „Пчелица“, Лясковец, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2011 г. в
17 ч. в сградата на ЦДГ „Пчелица“, гр. Лясковец,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на настоятелството за 2009/2010 г.; 2. освобождаване на членове на управителния съвет и
настоятелството; 3. приемане на нови членове
на настоятелството; 4. избор на нов управителен съвет и председател; 5. промени в устава на
настоятелството; 6. разни. Общото събрание ще
се счита за законно и може да взема валидни
решения, ако присъстват най-малко половината
от всички членове на настоятелството. Ако не
се яви нужният брой членове за наличие на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на
общото събрание се отлага за 18 ч. при същия
дневен ред и ще се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
10702
10. – Управителният съвет на Училищно на
стоятелство „Анастасия Димитрова“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 1.04.2011 г. в
18 ч. в Плевен, ул. Отец Паисий 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане на финансовия отчет на сдружението за
2010 г.; 3. вземане на решение за прекратяване
на сдружението и извършване на ликвидация,
определяне срок за извършване на ликвидацията, назначаване на ликвидатор и определяне
на възнаграждението му. 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 независимо от броя на
присъстващите членове.
10584
30. – Управителният съвет на Сдружението с
нестопанска цел за отглеждане и развъждане на
Маришката овца – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.02.2011 г. в 10 ч. в Пловдив в сградата на
хотелски комплекс SPS (ЕСПИЕС), конферентна зала, ет. 4 (срещу магазина на МЕТРО), при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане
на програма за инициативи на сдружението през
2011 г.; 3. обсъждане и приемане на размера на
членския внос и целевите вноски за 2011 г., тяхната
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дължимост и събираемост; 4. приемане на бюджет
за 2011 г.; 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
10836
10. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Пловдивско колоездачно друже
ство „Цар Симеон“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 29.І.2011 г. в 9 ч.
в Пловдив, бул. Кукленско шосе 30, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за учредяване
на капиталово дружество, в което СНЦ „ПКД Цар
Симеон“ да участва чрез извършване на апортна
вноска в съдружение с държавен орган с цел:
цялостно изграждане, въвеждане в експлоатация,
управление и поддържане на спортен комплекс
на територията на гр. Пловдив, а именно: обект –
Многофу нк ционална спортна зала „Спортен
комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон“; 2.
приемане на проектоустав на новоучредяващото
се дружество; 3. приемане на спортния отчет на
СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ за 2008, 2009 и 2010 г.;
4. приемане на финансовия отчет на СНЦ „ПКД
„Цар Симеон“ за 2008, 2009 и 2010 г.; 5. смяна
членове на управителния съвет на СНЦ „ПКД
„Цар Симеон“ чрез освобождаване на стари и
приемане на нови; 6. освобождаване на председателя на управителния съвет на СНЦ „ПКД
„Цар Симеон“ и избор на нов; 7. смяна членове
на контролния съвет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ чрез освобождаване на стари и приемане на
нови; 8. приемане на спортния план за 2011 г.; 9.
приемане на финасовия бюджет за 2011 г.; 10. промяна на устава на СНЦ „ПКД Цар Симеон”; 11.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
10901
10. – Адвокатският съвет на Смолянската ад
вокатска колегия на основание чл. 81 ЗА свиква
редовно общо събрание на колегията на 29.01.2011 г.
в 10 ч. в зала № 2 на Районен съд – Смолян, Съдебна
палата, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчет за дейността на адвокатския съвет през 2010 г.
и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклад на контролния съвет; 3. разглеждане отчета
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на
съвета на колегията за 2011 г.; 5. разни; 6. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. независимо от присъстващите членове.
10907
23. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за развъждане на Среднородопска,
Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачан
ски кон“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 11.02.2011 г.
в 14 ч. в заседателната зала на ОСЖЗ – Смолян,
ул. Невястата 35, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на асоциацията за 2010 г.;
2. утвърждаване на финансовия отчет на асоциацията за 2010 г.; 3. приемане на бюджет за
2011 г.; 4. разни. Материалите по дневния ред са
изложени в офиса на сдружението на ул. Невястата 35, стая 28.
10580
18. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Автомобилен спортен клуб – Стара
Загора – Рали тим“, Стара Загора, ул. Крайречен
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25, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 10.02.2011 г. в 9 ч.,
което ще се проведе на адреса на управление на
сдружението, при дневен ред: допълване предмета
на дейност на сдружението по чл. 5 от устава;
проект за решение – ОС на членовете на сдружението допълва предмета на дейност в чл. 5 от
устава. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
членовете на сдружението при председателя на
управителния съвет. Поканват се всички членове
на сдружението лично или чрез писмено упълномощени от тях представители да вземат участие
в събранието. Регистрацията на членовете на
сдружението за присъствие на общото събрание
започва в 8 ч. Пълномощниците на членове на
сдружението се легитимират с изрично писмено
пълномощно за участие в общото събрание на
сдружението, отговарящо на изискванията на чл. 20
от устава на сдружението, с пълни паспортни
данни на упълномощителя и упълномощения.
10716
10. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство на СОУ „Васил Левски“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на училищното
настоятелство на 16.02.2011 г. в 18,30 ч. в Стара
Загора, ул. Кольо Ганчев 60, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на съвета на
настоятелите; 2. избор на нов съвет на настоятелите; 3. промяна на устава на училищното
настоятелство; 4. други предложения и решения
на членовете на общото събрание, свързани с
дейността на училищното настоятелство през
2011 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч. при същия дневен ред.
10835
7. – Управителният съвет на сдружение в
обществена полза „Сдружение Метериза“, с.
Искрец, община Своге, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 08.02.2011 г. в 10 ч. с. Искрец, община Своге,
ул. Санаториума 213, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; предложение
за решение: ОС приема решение за промени в
устава на сдружението; 2. промяна в управлението и представителството на сдружението;
3. промени в целите и предмета на дейност на
сдружението; 4. напускане на стари и приемане
на нови членове; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично
или чрез упълномощени лица. Материалите за
провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението
в с. Искрец, община Своге, ул. Санаториума 213,
всеки работен ден от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10774
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49. – „Балканкар ЗАРЯ“ – АД, Павликени,
на основание на чл. 85, ал. 5 ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно изготвено допълнение
към Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на
„Балканкар ЗАРЯ“ – АД, потвърден от КФН с
Решение № 520-Е от 11.08.2010 г. („Проспекта“).
Допълнението към Проспекта е продиктувано от
и включва информация за проведено на 4.11.2010 г.
общо събрание на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100015077, издадена
от „Балканкар ЗАРЯ“ – АД, на което са взети
решения за промяна на параметрите на облигационната емисия. Допълнението на Проспекта е
потвърдено с решение на Комисията за финансов
надзор № 797-Е от 9.12.2010 г. Към датата на обнародване на това съобщение допълнението към
Проспекта е публикувано на интернет страницата
на „Балканкар ЗАРЯ“ – АД – www.balkancarzarya.
com, както и на интернет страницата на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД – www.postbank.bg.
Инвеститорите могат да се запознаят и да получат копие на хартиен носител от допълнението
към Проспекта, състоящо се от допълнение към
Резюмето, допълнение към Регистрационния
документ и допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа, на следните адреси: на
адреса на „Балканкар ЗАРЯ“ – АД, в Павликени,
ул. Тошо Кътев 1, телефони: +359 610/52 414 и
+359 885/700 792, факс +359 610/52 603, електронен
адрес: p.penchev@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 9 до 17 ч., лице за контакти: Павлин
Пенчев – директор за връзки с инвеститорите; в
офиса на упълномощения за обслужването на увеличението на капитала инвестиционен посредник
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, в София,
бул. Цар Освободител 14, телефони: +359 (02) 81
66 491, факс: +359 (02) 9 888 104, всеки работен ден
от 9 до 17 ч., лице за контакти: Преслав Китипов,
електронен адрес: pkitipov@postbank.bg.
10585
Евгений Димитров Маринов – ликвидатор
на „Тема – Ем“ – ЕООД, София, рег. по ф.д.
№ 12779/2006 по описа на СГС, на основание
чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана
до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
10770
Мустафа Шекип Карнобатлъ – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Българо-турски
стопански и културно-информационен център“,
в ликвидация по ф. д. № 478/2003 по описа на
Плевенския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в адреса на управление – Плавен, ул.
Битоля 1, вх. Б, ап. 4.
10704
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